Danmarks Bowling Forbund søger sportschef
Brænder du for at få Danmarks Bowling Forbunds elitestrategier ud og leve i
virkeligheden, så vores internationale position fastholdes, forbedres og udvikles.
Motiveres du af at skabe optimale rammer for vores passionerede trænere og atleter,
så er du må den sportschef vi søger i Danmarks Bowling Forbund.
Som sportschef bliver du leder af en organisation med dygtige trænere og atleter, der alle
arbejder mod topresultater ved EM og VM. Samtidig har du kontakt med en lang række af
interessenter, som Team Danmarks eksperter, trænere på alle niveauer i Danmark, samt
frivillige klubledere. Du skal forstå at sætte en tydelig linje og samarbejde på tværs af alle vores
interessenter, for at sikre og fastholde de bedste træningsmiljøer for alle talent- og eliteatleter.
Vi søger dig, som har en personlig gennemslagskraft og kan kommunikere tydeligt i skrift og
tale, da du kommer til at have en bred kontaktflade mellem atleter, trænere og frivillige. Du
trives i en vekslende hverdag, med både administrative- og udviklingsopgaver, og du skal
fungere godt i teams, men også være god til at arbejde selvstændigt og struktureret.
Dine primære arbejdsopgaver:










Personaleledelse af trænerstaben i Den sportslige organisation.
Ansvarlig for udvikling og implementering af elitestrategi og talentudvikling.
Ansvarlig for samarbejde med Team Danmark og øvrige samarbejdspartnere.
Ansvarlig for udvikling af træningsmiljøet, herunder DBwF’s værdier i elite- og talentkulturen. Herunder at elite- og talentatleter bliver udviklet på en social og samfundsmæssig
ansvarlig måde.
Sikre samarbejde med, og udvikling af DBwF’s talent- og elitecentre.
Administrativ og økonomisk ledelse af Den sportslige organisation.
Ansvar for i samarbejde med trænerteamet at udarbejde udtagelseskriterier.
Møder med DBwF’s bestyrelse for at motivere og sikre et bredt samarbejde og forståelse for
arbejdet i Den sportslige organisation.

For at få succes som sportschef, forestiller vi os at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er energisk og struktureret med stærke kompetencer for administration, økonomisk
styring, samt kommunikation såvel på dansk samt engelsk.
Du er troværdig og i stand til at tale med alle.
Du har erfaring med/fra elitesport og talentudvikling, eller andre præstationsmiljøer.
Du har erfaring med projektledelse og styring fra A til Z.
Du har organisatorisk forståelse for samarbejde med professionelle og frivillige aktører.
Du har passion for at arbejde med atleter og perioder med nogen rejseaktivitet.
Du har let ved at motivere mennesker og få dem til at se mulighederne og glemme
”hullerne i osten”
Kendskab til bowling er ikke et krav, men en fordel.

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
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www.bowlingsport.dk

Det er et krav at du har egen bil, og ønsker at benytte den i dit arbejde, da der vil være
kørsel i hele landet i forbindelse med arbejdet. Der må forventes aftenarbejde i et væsentligt
omfang og weekendarbejde kan forekomme.
Vi tilbyder som udgangspunkt en stilling på 30 timer ugentlig, på en fleksibel og
dynamisk arbejdsplads i Idrættens Hus i Brøndby. Et hus med mulighed for kantineordning,
fitness- og træningsfaciliteter og forskellige motionshold. Der vil være en del rejseaktivitet
nationalt og internationalt. Frihed vil skulle planlægges efter de internationale
aktiviteter. Løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse 1. maj, eller hurtigst muligt efter aftale.
Yderligere spørgsmål: Kontakt Formand Torben V. Andersen tlf.: 21 39 83 07 /
formand@bowligsport.dk
Der vil forud for ansættelsen blive indhentet børneattest.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og senest den 3. marts klokken 12.00 (Ansøgninger
gennemgås løbende). Ansøgninger modtages kun via mail til Torben V. Andersen:
formand@bowlingsport.dk Samtaler forventes afholdt i uge 10 og 12.
Ved at sende din ansøgning til ovennævnte mailadresse, acceptere du, at vi opbevarer din
ansøgning samt de andre oplysninger, som du har sendt, indtil rekrutteringsprocessen er
afsluttet, og i den efterfølgende periode, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os, men
aldrig mere end 6 måneder. Yderligere acceptere du, at du har læst og forstået ovenstående
persondatapolitik samt giver samtykke giver samtykke af egen fri vilje til, at må indsamle og
anvende dine oplysninger.

Om Danmarks Bowling Forbund:
Danmarks Bowling Forbund er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund med ca. 4350
medlemmer, fordelt på 142 klubber i hele landet. DBwF arbejder for at udbrede kendskabet til
bowling som organiseret idræt. DBwF samarbejder med Team Danmark.
DBwF ledes af en politisk valgt bestyrelse.
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