Dansk Softball Forbund søger bestyrelsesmedlem med PR- og kommunikationstække

Dansk Softball Forbund (DSoF) er midt i en spændende udvikling. I forbundet ønsker vi bl.a. at invitere
nye målgrupper ind i sporten, og samtidig står vi midt i en større strategiaftale med Danmarks
Idrætsforbund (DIF). Hvis du kunne tænke dig at være med i denne spændende udviklingsproces og
præge forbundets fremtidige kommunikation med vores interessenter, så bliv frivilligt bestyrelsesmedlem
i Dansk Softball Forbund.
DSoF har brændende brug for
Vores nye bestyrelsesmedlem vil have ansvaret for forbundets interne såvel som eksterne
kommunikation og vil have som sine primære opgaver at sikre og understøtte:
●

Ekstern kommunikation af forbundets aktiviteter og promovering af softball

●

Driften af forbundets sider på de sociale medier

●

Intern kommunikation mellem forbundets bestyrelse, udvalgene, klubberne og medlemmerne

●

Fastlægge DSoF’s grafiske designlinje

Som vores nye bestyrelsesmedlem vil du bliver støttet af vores eksisterende kommunikationsudvalg, og
derudover har du mulighed for at danne din(e) egen arbejdsgruppe(r) for at løfte den konkrete udførelse
af opgaverne. Endvidere deltager du årligt i ca. 6 bestyrelsesmøder.
DSoF tilbyder
Til gengæld tilbyder vi dig en unik mulighed for:
●

At præge forbundets fremtidige kommunikation med dets interessenter

●

At sætte dine faglige kompetencer inden for PR og kommunikation i spil i en frivillig kontekst,
hvor den værdsættes af andre frivillige

●

At fremme softball-sportens synlighed og udvikling i Danmark

●

At blive en del af et fællesskab med en hyggelig og uformel omgangstone

●

At gøre en vigtig forskel – for andre, dig selv og sporten – gennem bestyrelsesarbejdet

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning + CV til sekretariatet, Keld Andreassen, på info@softball.dk snarest og senest d. 20.
februar 2019. Efter udvælgelsen vil bestyrelsen indstille dig til valg på repræsentantskabsmødet d. 6.
april 2019, hvor valget vil foregå som en demokratisk proces.
For mere information om bestyrelsesposten
Kontakt venligst Forbundsformand, Henriette Gilhøj på 2092 7309 eller formand@softball.dk.
Om Dansk Softball Forbund
Dansk Softball Forbund blev stiftet i 1978 og er en moderne og velfungerende idrætsorganisation med en
række udvalg, der varetager såvel bredde- som eliteinteresser for både juniorer og seniorer. Dansk
Softball Forbund, der har hovedsæde i Brøndby, organiserer i dag ca. 1.000 medlemmer, som dyrker
softball i 15 klubber rundt om i Danmark.

