Dansk Softball Forbund (DSoF) søger
en udviklingskonsulent
DSoF er et af 62 specialforbund under
Danmarks Idrætsforbund (DIF). DsoF er i gang
med andet år af en 4-årig strategiaftale med
DIF, hvor hovedarbejdsområderne er:
• Medlemsvækst og rekruttering
• Styrke organisation og klubber
• Styrke talentmiljøer, specielt
pitcher/catcher
Det bliver vores nye udviklingskonsulents
fornemmeste opgave at drive arbejdet i
denne strategiaftale og skal derfor arbejde
selvstændigt med mange og alsidige opgaver.
Om stillingen:
Vi søger en positiv, vedholdende og dynamisk
person, der har lyst til at arbejde med
udviklingen af sporten.
Du skal drive aktiviteter og indsatser i vores
strategiaftale for at nå vores mål. Disse er er
formuleret både helt konkret og som delprocesmål.
Du skal være aktiv bidragsyder og overordnet
tovholder for de arbejdsgrupper, der består af
forbundets frivillige, herunder have en stor
aktie i vores uddannelses-program (i bred
forstand).
Du skal etablere et tæt forhold og netværk
med vores klubber, så du kan hjælpe og bistå
klubberne, samt identificere og rekruttere
bidragsydere til tværklublige arbejdsopgaver.
Om dig:
• Du er energisk, selvstændig og
struktureret.
• Du er i stand til at skabe kontakt og
tale med alle og foretrækker face-2face kommuniktion.
• Du har erfaring med projektledelse og
-styring.

•
•
•
•

Du har forståelse for/erfaring med
foreningsarbejde.
Du kan begå dig politisk inden for
forbundet og ud ad til i forhold til DIF,
kommuner m.fl.
Du er kommunikativ stærk – både i
skrift og tale.
Du er i stand til at tage forbundets
beslutninger og føre dem ud i livet.

Det er et krav at du har egen bil og ønsker at
benytte denne i dit arbejde, da der vil være
noget kørsel forbundet med jobbet. Der må
påregnes aftenarbejde i et væsentligt omfang
og weekendarbejde kan forekomme.
Vi tilbyder:
En fleksibel arbejdsplads, hvor du indgår i et
konsulentteam med andre forbunds
udviklingskonsulenter og fagfolk i et stærkt
fagligt miljø i Idrættens Hus.
Et selvstændigt og udviklende fuldtidsjob med
gode muligheder for personlig og faglig
udvikling.
Løn efter kvalifikationer og tiltrædelse efter
aftale eller senest 1. september 2019.
Ansøgning:
Ansøgning med cv mærket
”Udviklingskonsulent” til:
hmg@dif.dk
Ansøgningsfrist senest d. 7.
juni 2019, kl. 12.00

Oplysninger om stillingen:
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Sekretariatschef Helge
Mogensen, på telefon 2027 3533 eller
Formand Henriette Gilhøj på telefon 2092
7309.
Om Dansk Softball Forbund:
Dansk Softball Forbund er et specialforbund
under Danmarks Idrætsforbund med ca. 800

medlemmer, fordelt på 15 klubber i hele
landet. Forbundet arbejder for at udbrede
kendskabet til softball. Forbundet ledes af en
valgt bestyrelse.
Dit arbejdssted vil være i Kontor-fællesskabet
i Idrættens Hus, hvor du vil sidde sammen
med andre udviklingskonsulenter og det er
også der, du finder din faglige og daglige
leder. Idrættens hus tilbyder adgang til
styrketræningsfaciliteter, kantine og fagligt
netværk.

Ved at sende din ansøgning til ovennævnte emailadresse, accepterer du, at vi opbevarer
din ansøgning samt de andre oplysninger,
som du har sendt, indtil
rekrutteringsprocessen er afsluttet, og i den
efterfølgende periode, hvor vi mener, at din
ansøgning er relevant for os, men aldrig mere
end 6 måneder.
Yderligere accepterer du, at du har læst og
forstået ovenstående persondatapolitik samt
giver samtykke af egen fri vilje til, at vi må
indsamle og anvende dine oplysninger.

