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Jobopslag
Udviklingskonsulent til Dansk Taekwondo Forbund
Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) søger en Udviklingskonsulent til at udvikle Taekwondosporten. Stillingen
er på fuldtid (37 timer), og ønskes besat pr. 1. oktober 2020. Arbejdssted er som udgangspunkt vores
kontor i Brøndby, men der vil være en del arbejdsdage ude af huset.
DTaF er specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Vi er inde i en positiv udvikling og vi ønsker
at styrke vores indsatser og med nye og spændende tiltag. Vi står overfor at skulle forny vores 4-årige aftale
med DIF.
Du bliver del af et energisk og engagerende miljø, hvor der er fart på.
Dine primære opgaver vil være at:
•
•
•
•
•

Arbejde bredt omkring klubudvikling og medlemsvækst.
Planlægge, udvikle og revidere uddannelser, kurser og lejre.
Besøge klubber og rådgive om udvikling af deres organisation.
Bidrage med at udvikle projekter og strategier.
Administrere vores kurser, uddannelser og camps

Være sparringspartner for de øvrige ansatte, bestyrelse og udvalg i DTaF
DTaF har en 4-årig aftale med DIF som står overfor at skulle fornyes. Den nye 4-årige aftale vil rumme en
videreførelse af nogle af de nuværende initiativer og med nye fokusområde, der vil blive udarbejdet af
DTaF’s bestyrelse.
Dit arbejde vil være meget varieret, og du skal have evner og lyst til både at arbejde strategisk og
administrativt på daglig basis.
Vi håber på ansøgere med forskellig baggrund og håber, at du kan se dig selv i flere af disse udsagn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse.
Har indgående kendskab til den frivillige verden på leder-/trænerniveau.
Har indgående forståelse for idrættens organisering og struktur, herunder DIFs støttestruktur
Har indgående forståelse for Get2sport.
Du har dokumenterede erfaringer med at gennemføre praktiske udviklingsforløb.
Har indgående forståelse og kendskab til ATK.
Kendskab til Taekwondo er en fordel, men ikke et krav.
Erfaring med talentudvikling en fordel.
Er proaktiv og tager ansvar.
Trives i travl og varieret hverdag
Har gode kommunikationsevner, skriftligt og sprogligt.
Er velstruktureret og levere som aftalt.
Du skal kunne begå dig politisk indenfor forbundet og udadtil i forhold til DIF, herunder erfaring
med samarbejde med kommuner.
Er positiv og dynamisk.
Trives både med at arbejde selvstændigt såvel som i grupper.
Gerne har kendskab og erfaring med DIFs strategiaftaler.
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Sociale kompetencer
Vi har de bedste, mest engagerede og passionerede medlemmer, og det er derfor vigtigt, at du som person,
er udadvendt og vant til at samarbejde med mange forskellige mennesker. Du skal have nemt ved at
kommunikere med medlemmer og samarbejdspartnere, hvor du skal sætte dig ind i deres behov og være
parat til at hjælpe med eventuelle udfordringer.
Vi forventer desuden, at du er struktureret, organiseret og energisk samt kan holde hovedet koldt i
pressede situationer. Dit arbejde vil være meget varieret, og du skal evne at have mange bolde i luften. Du
skal ligeledes trives med, at der ved vores events er et højt arbejdstempo.
Vi kan tilbyde dig:
•
•
•
•

En fuldtidsstilling på 37 timer om ugen i en spændende idrætsorganisation
Fleksible arbejdstider
En hverdag med stor selvstændighed og variation
Løn efter kvalifikationer

Det er et krav at du har egen bil, og vil benytte den i dit arbejde, da der vil være en del transport forbundet
med jobbet. Eftersom en stor del af arbejdet foregår sammen med frivillige, skal der forventes en del aftenog weekendarbejde.
Ansættelse pr. 1.10.2020 eller efter aftale
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kasper Bolmgren på
udvikling@taekwondo.dk tlf. 40 47 62 35 eller formand Edina Lents på president@taekwondodanmark.dk.

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt
Ansøgningen og CV sendes til president@taekwondodenmark.dk
Vi afholder samtaler løbende
Vi ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk baggrund til at søge.
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

