DIU - REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Danmarks Ishockey Unions direktør igennem de seneste 8 år, overgår til foråret 2023 til en ny stilling som chef for Ishockey VM i 2025,
der skal afvikles i Herning i maj måned 2025. Forbundet skal derfor have ny direktør.
DINE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE AT:
❖ Være daglig leder af DIU’s administration, som er et
specialforbund med 8 fastansatte samt en lang række deltids
trænere & ledere
❖ Være ansvarlig for DIU’s løbende økonomiske drift, hvor
opfølgning på budgetter og forståelse af regnskab ikke må være
fremmed
❖ Rapportere til DIU’s bestyrelse efter vedtaget forretningsorden
❖ Holde fokus på fortsat udvikling af ishockeysporten i Danmark i
samarbejde med dine kolleger i sports- & udviklingsafdelingen
❖ At have lyst til at være en del af en arbejdsplads, som er en
meget dynamisk organisation imellem amatører, frivillige og
professionelle og som ikke giver ret mange ens dage
❖ At fastholde synlighed omkring ishockeyens udvikling såvel på
isen som i medierne samt drive samarbejdet med vores
mediepartnere
ARBEJDSPLADSEN:

DIN PROFIL:
❖ Du har dokumenterede evner og erfaring med målrettet ledelse,
strategisk udvikling i en moderne virksomhed - gerne en
kulturvirksomhed
❖ Du har erfaring og lyst til at arbejde med økonomistyring i en
virksomhed med mange interessenter
❖ Du skal kunne navigere i og forstå mekanismerne i et specialforbund
med klubbernes som vigtigste ”aktionærer”, herunder samarbejde med
vores strategiske partnere Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark
samt en række større sponsorer
❖ Du har interesse i at arbejde med sport, men ikke nødvendigvis erfaring
fra ishockeysporten
❖ Du skal have flair for at kunne navigere i en hverdag, der er præget af
både amatører, frivillige og professionelle
❖ Du kan gebærde dig i en politisk styret organisation og er god til at
samarbejde bredt og med personlig gennemslagskraft

DIU har til huse i Idrættens Hus i Brøndby, hvor du vil have din hverdag. Udover kollegerne på arbejdspladsen, vil du blive en del af ”huset”, med stor mulighed for at
deltage i netværk med andre specialforbund, og i en tæt kommunikation med Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark. Du skal påregne en del rejseaktivitet til
DIU’s 17 medlemsklubber samt 9 ligaselskaber, der alle deltager i Metal Ligaen. Herudover vil der være en del politiske møder med bestyrelse, udvalg, samt andre
møder med eksterne partnere, herunder også offentlige instanser. Ønsker du yderligere information om jobbet som direktør for Danmarks Ishockey Union, kan der
rettes henvendelse til bestyrelsesformand Henrik Bach Nielsen på mail hnie@stofanet.dk eller mobil +45 4046 4785.
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