Ny udviklingskonsulent søges

Dansk Petanque Forbund søger i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund en
udviklingskonsulent til at udvikle petanquesporten i Danmark.
Vi søger en dynamisk og selvstændig medarbejder, der tænker i muligheder, frem for
begrænsninger og med lyst til at arbejde med og blandt mennesker.
For at kunne varetage jobbet kræves det, at du er udadvendt, du har lyst til at skabe kontakter og
kommunikerer godt med de fleste mennesker.
Som udgangspunkt vil kontoret være placeret i Idrættens Hus, Brøndby.
Vi lægger vægt på følgende kvaliteter og kvalifikationer:
 Inspirere og idéudvikle i samarbejde med klubberne
 Konceptudvikling
 Arbejde struktureret
 Har projektledelseserfaring
 Du skal kunne arbejde selvstændigt, men også indgå i tæt samarbejde med forbundets
bestyrelse, udvalg, andre frivillige og vores sekretariat
 Have kendskab til udvikling og implementering af uddannelsestilbud
 Have erfaring med at fastholde og rekruttere medlemmer
 Erfaring med organisationsudvikling og gerne erfaringer med foreningslivet
 God til at motivere mennesker og få dem til at se mulighederne.
Vi ser desuden gerne, at du har egen bil og ønsker at benytte denne i dit arbejde.
Vi tilbyder dig:
 Et udfordrende job, der gør en forskel
 Samarbejde og sparring med frivillige og udviklingskonsulenter fra andre forbund
 Stor indflydelse på eget arbejde
 Kompetenceudvikling gennem samarbejdet med DIF
 Mulighed for at prøve kræfter med opgaver af forskellig karakter.
Løn efter kvalifikationer og stillingen lyder på 37 timer pr. uge.
Der er tale om en fastansættelse med tiltrædelse 1. september 2013 eller efter aftale.
Yderligere spørgsmål: Kontakt venligst formand Lotte Büchert tlf. 27 26 60 74 eller næstformand
Lars Lloyd tlf. 25 36 58 04.
Ansøgningsfrist: Søndag 16. juni 2013 via mail til Dansk Petanque Forbunds sekretariat
dpf@petanque.dk.
Ansættelsessamtaler gennemføres mandag 24. juni og tirsdag 25. juni.

Lidt om os: Dansk Petanque Forbund er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund med ca. 3500
medlemmer, fordelt på 75 klubber i hele landet. Forbundet arbejder for at udbrede kendskabet til
petanquesporten. Forbundet ledes af en valgt bestyrelse.

