Danmarks Ishockey Union (DIU) søger en studiepraktikant
DIU søger en praktikant i perioden 1. september 2019 til 31. januar 2020 til at hjælpe med at
koordinere og skrive DIU’s nye Aldersrelateret Træningskoncept (ATK).
Periode og ugentlig arbejdstid kan dog tilpasses efter mulighederne på dit studie.
Hvem er Danmarks Ishockey Union?
DIU er et af 62 specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og arbejder med udviklingen
af ishockey i Danmark. Det gør vi på en række parametre som f.eks. rekruttering og fastholdelse; talent- og elitearbejde og uddannelse af klubbernes trænere.
Vi er en lille organisation med (snart) syv ansatte, så vi er vant til at hjælpe hinanden, når der
er brug for det.
Dine opgaver
Vi forestiller os, at du studerer på en videregående uddannelse – højt sandsynlig idræt eller
noget lignende, hvor du har opnået eller ønsker at opnå viden om aldersrelateret træning,
forskellige roller i ishockey osv. Der er et relativt stort koordineringsarbejde med sammensætning af de forskellige kapitler og afsnit, som vi også har fået ’eksperter’ til at skrive, derfor
forestiller vi os, at du er vant til projektarbejde generelt.
Det behøver ikke at have kendskab til ishockey, da ATK’en vil laves i tæt samarbejde med
sportsafdelingen og udviklingskonsulenten, hvor du både har rollen som skribent, projektleder og koordinator.
Der vil også være mulighed for at arbejde med andre opgaver, men det afhænger primært af
dine interesser, din praktikperiode og ugentlige tid.
Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø med passionerede medarbejdere, hvor du bliver en del af et
udfordrende og lærerigt miljø, hvor du også kan byde ind med egne idéer. Vi sørger for, at du
får en fast ’vejleder’, som planlægger praktikforløbet med dig og giver sparring undervejs.
Med i stillingen hører også adgang til frokostordning.
Stillingen er ulønnet og timetallet aftales under hensyn til reglerne på dit studie.
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Dit arbejdssted – Danmarks Ishockey Union
Vi foretrækker, at du sidder på DIU’s kontor i Idrættens Hus i Brøndby, men er også åbne for
studerende, der løser opgaven ’hjemmefra’. I så fald skal du beregne ca. et møde hver/hver
anden uge i Brøndby.

Ansøgning
Har du spørgsmål, så kontakt udviklingskonsulent Christina Benn på tlf. 60763391 eller mail:
cbe@ishockey.dk
Ansøgningen sendes senest fredag den 31. maj 2019 til cbe@ishockey.dk, og der afholdes
samtaler hurtigst muligt derefter efter nærmere aftale.

