
Danmarks Ishockey Union søger en dygtig udviklingskonsulent 
med passion for udvikling af verdens køligste vintersport i Danmark
Vi har netop været værter for en af de mest succesfulde ishockey VM-turneringer i historien og Danmarks 
Ishockey Union er klar til at bygge på succesen. Tænker du store tanker, er udviklingsorienteret og god til 
at få pucken over stregen, så er du måske DIU’s nye udviklingskonsulent.

DINE OPGAVER 

I samarbejde med DIU’s øvrige organisation og med reference til DIU’s direk-
tør skal du stå for den overordnede koordinering og opfølgning på strategiplan 
2018-21 som DIU og DIF har indgået aftale om, og du kommer her til at opholde 
dig i det inderste maskinrum omkring strategi og organisationsudvikling. Du 
skal udvikle DIU’s uddannelsestilbud til vore medlemsklubber og skal samtidigt 
have fokus på især børne rekruttering til en sport i rivende udvikling. Puckene 
flyver hurtigt i vores sport og du skal derfor også være med til at styrke den 
administrative ramme i vore medlemsklubber, samt deltage aktivt i afviklingen af 
forbundets aktiviteter.

HVAD KAN VI TILBYDE

•   Et udfordrende job med masser af gode oplevelser og et job som du i høj 
     grad selv har mulighed for at forme 
 
•   En fuldtidsansættelse i et dynamisk sportsmiljø med store vekslende 
     arbejdsopgaver hvor det forventes at du kan arbejde selvstændigt – et job 
     på 37 fleksible timer/uger, som vil falde både på hverdage og weekender 

•   Fri telefon, fri adgang til træningscenter & frokostordning 

•   Løn efter kvalifikationer

HVAD LÆGGER VI VÆGT PÅ

•   At du har en relevant uddannelse, gerne med idrætsfagligt 
     indhold og evt. også erfaring med rekrutterings - og uddannelsesopgaver 

•   At du har stor ansvarlighed og selvstændighed i forhold til løsning af opgaver 

•   At du kan omsætte ideer til handling og praktik. Vi lægger stor vægt på at 
     kunne ”eksekvere” 

•   At du kan arbejde i en lille fleksibel organisation 

•   At du har økonomisk sans og motiveret for at arbejde administrativt med 
     blandt andet strategi- & masterplaner 

•   At du kan motiveres af at kommunikere og hjælpe klubberne på 
     daglige forespørgsler og herved også får skabt gode klubrelationer 

•   At du er nysgerrig og har interesse for at komme til at lære noget om sporten 
     – men vi lægger ikke vægt på om du har en ishockeymæssig baggrund 

•   At du – pga. jobbets konstruktion – har egen bil så du kan komme rundt til 
     klubber og aktiviteter

 
PRAKTISK INFORMATION & ANSØGNINGSFRIST
Din primære arbejdsplads bliver i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
Vi vil gerne byde velkommen til vores nye kollega d. 1. oktober 2018.
Ansøgning og CV mailes til Danmarks Ishockey Union på mail job@ishockey.dk inden den 20. august 2018.
Hvis du er interesseret i at høre mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Ulrik Larsen på mobil 2046 9541 eller adm. chef Kim Pedersen på mobil 2010 7944.
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