
 

 

Mekaniker søges! 
Kørestolsrugbyklubben Århus Burnouts søger mekaniker! 

Vi ønsker at finde en mekaniker, som kan være tilknyttet vores rugbyhold i Aarhus. Som mekaniker vil du skulle 
komme 1-2 gange om ugen til vores en af vores træninger. Dette er mandag kl. 17-19 og onsdag kl. 18-21.  

Kørestolsrugby er en sport, hvor hver spiller har en specialbygget kørestol, og da det er kontaktsport, får stolene en 
del tæsk. Derfor er der behov en del vedligehold og udbedring af små og store skader. 

Vi har brug for et menneske, som har hænderne og hovedet godt skruet på. Du skal gerne have gode logiske og 

praktiske evner. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med cykler, og kan du svejse i metal, vil dette 

være et stort plus! 

Dine opgaver vil være: 

• At skifte slanger og dæk ved punkteringer 

• At udbedrede skader og buler på rugbykørestole 

• At holde styr på lager af reservedele og hjælpe spillerne med at holde styr på stolene  

• At hjælpe med at kunne optimere udstyret, så det ikke går så nemt i stykker 

Vi forventer at du: 

• Holder styr på at den fælles værktøjskasse er up-to-date – dette indebærer at al værktøj, som er nødvendigt 

for at kunne reparere spillernes stole, kan findes i værktøjskassen. 

• Tager mekanikerrollen på dig – du har ansvaret for at der ikke mangler reservedele eller værktøj af nogen 

art. Hvis noget mangler, er det din opgave, at det bliver købt eller fremskaffet. 

• Hjælper, hvor det er nødvendigt – det er mekanikerrollen, som bliver din primære rolle, men vi forventer, at 

du giver spillerne i klubben en hjælpende hånd, hvis det er nødvendigt. 

• Holder orden i redskabsrummet 

Dette får du muligheden for: 

At gøre en forskel, hvor det virkelig batter! Du kan blive en del af et anderledes, spændende og progressivt sportsligt 

fællesskab, hvor vi har flere udlandsrejser primært i Europa – bl.a. Tyskland, Østrig, Holland, Tjekkiet og Polen. Du får 

mulighed for at udvikle kompetencer inden for: 

• Kørestolsreparationer 

• Siddestillings analyse 

• Aluminiumssvejsning og aluminiumskonstruktioner 

• Udvikling af individuelle løsninger til et hvert slags handicap  

• Udvikling af et rejselager/værksted til vores udlandsturneringer 

Derudover kommer du til at følge udviklingen af en af de største og hurtigst voksende parasportsgrene i verden 

Kort om os: 

Vi er en sportsklub med 15-20 aktive spillere, som dyrker kørestolsrugby i Aarhus. Vi har fem spillere på det danske 

landshold, syv spillere på det danske talentlandshold samt en masse breddespillere, som kommer i klubben for 

motionens, hyggens og sammenholdets skyld. Alle vores spillere har et handicap – eks. en rygmarvsskade, cerebral 

parese eller muskelsvind, og aldersmæssigt spænder vi fra yngste spiller på 19 år til ældste spiller som er midt i 

fyrrene. Vi er en god blandet flok, og du kan læse mere om os på vores hjemmeside http://aarhusrugby.dk/  

 

Lyder det som noget for dig? Så skriv til aarhusrugby@gmail.com  
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