
 
Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) søger en 
udviklingskonsulent  
 
Vil du være med til at udvikle og styrke 
taekwondo-sporten i Danmark igennem de 
mere end 100 klubber fordelt over hele 
landet? Vil du hjælpe klubberne med deres 
organisation, markedsføring, fastholde 
frivillige, lave skolesamarbejde eller hvad de 
nu har behov for?  Vil du bidrage til 
forbundets talentarbejde, så flere i fremtiden 
kan deltage ved mesterskaber og OL? Synes 
du idrætspolitik er vigtigt og spændende? Vil 
du hjælpe frivillige ildsjæle med, at nå deres 
mål? 
 
Så håber vi at du vil søge den spændende og 
meget alsidige stilling, som 
udviklingskonsulent i Dansk Taekwondo 
Forbund. 
 
Du kommer til at arbejde med mange dygtige 
engageret personer i klubberne og bliver et 
centralt bindeled imellem klubber, DTaF og 
DIF. 
 
Dine hovedopgaver har fokus på: 
 Understøtte og udvikle aktiviteter der 

fastholder unge og bredden 

 Udvikling af uddannelser og implementering 

af ATK (aldersrelateret træningskoncept) 

 Klubbesøg og understøtte klubbernes 

organisatoriske virke og aktiviteter 

 Vidensdeling og erfaringsudveksling mellem 

klubberne 

 Styrkelse af Get2sport (socialt idrætsarbejde) 

 
Det er et selvstændigt og udviklende job med 
varieret arbejdstider og gode muligheder for 
personlig og faglig udvikling.  

 
Vi håber på ansøgere med forskellig 
baggrund og håber, at du kan se dig selv i 
flere af disse udsagn: 
 

 Du kender foreningslivet som udøver, 
træner og/eller frivillig. 

 Du er energisk, struktureret og kan 
arbejde selvstændigt 

 Du kan motivere dine omgivelser.  

 Du er kommunikativ stærk – både i skrift 
og tale. (Engelsk på et vist niveau er 
nødvendigt.) 

 Du kender til de politiske strukturer inden 
for dansk idræt. 

 Du har dokumenterede erfaringer med at 
gennemføre praktiske udviklingsforløb 

 Du har erfaringer i det organisatoriske 
arbejde og gerne med en teoretisk ballast 

 Du værdsætter samarbejdet med frivillige 

 og ikke mindst at du har lyst til at være en 
central del af dansk taekwondo ved at 
være synlig i klubberne, til stævner og 
ved sociale arrangementer.  

 
Det er et krav at du har adgang til bil og 

ønsker at benytte denne i dit arbejde, da der 

vil være noget kørsel forbundet med jobbet. 

Der må påregnes såvel aften- som 

weekendarbejde, da du primært kommer til 

at arbejde med frivillige i deres fritid. 

Ansøgning:  
Ansøgning sendes til:  
sekretariatet@taekwondo.dk med frist 
senest den 19. februar 2018. 
 
 
 



 
Oplysninger om stillingen:  
Løn forhandles individuelt og med tiltrædelse 
hurtigst muligt.  
Stillingen er på 37 timer og dit arbejdssted er 

forbundets kontor i Idrættens Hus, Brøndby  

I Brøndby finder du din faglige og daglige 
leder. Idrættens hus tilbyder adgang til 
styrketræningsfaciliteter og kantine.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Hovedbestyrelsesmedlem, 
Søren Herlev Jørgensen på telefon 28110041 
(også i dagtimerne).  
 
Om Dansk Taekwondo Forbund:  
DTaF er et specialforbund under Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF) med ca. 8000 
medlemmer, fordelt på 110 klubber i hele 
landet. Forbundet ledes af en valgt 
bestyrelse.  
 
DTaF er lige kommet igennem en økonomisk 
krise og står nu overfor et spændende 
genopbygningsarbejde. Samtidigt er der 
kommet en ny støttestruktur fra DIF, som 
giver DTaF større mulighed for at selv vælge 
de projekter, som gavner DTaF og dens 
medlemmer bedst. 
  
Læs mere om DTaF på  

www.taekwondo.dk 

www.facebook.com/dansktaekwondoforbun

d/ 

www.instagram.com/dansktaekwondo 
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