
Dansk Surf & Rafting Forbund søger en dygtig projekt-
konsulent, som brænder for at skabe gode rammer for 
udvikling af bredde-, talent- og elitesurfing i Danmark.

DSRF udvikler og organiserer surf, stand up paddle og white water sporten i Danmark og har ca. 3.500 medlemmer på landsplan. I forlængelse af surf 
(shortboard) sportens entré på OL-programmet i Tokyo2020 er DSRF blevet optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) som det 62. specialidrætsforbund. 
Som en del af DSRFs strategi for udviklingen af sporten på både bredde-, talent- og eliteniveau, har forbundet brug for en dygtig projektkonsulent. DSRF 
skal over de næste 4 år udvikle talent- og elitemiljøet i Danmark, skabe vækst og større og stærkere klubber samt styrke DSRF som organisation.

Vil du være med til at skrive dansk idrætshistorie og er du ambitiøs, udviklingsorienteret og vedholdende?
Så er du måske DSRFs nye projektkonsulent.

DINE OPGAVER
Du skal i et tæt samarbejde med DSRFs projektchef og DSRFs bestyrelse 
udvikle nye koncepter og igangsætte initiativer for talent- og elitemiljøer 
som kan sikre udviklingen af surfere på et højt internationalt niveau. Du 
skal udvikle relevante tilbud til foreninger og andre organisationstyper, 
som vil skabe en fortsat vækst indenfor surf sporten på nationalt plan 
og derved styrke surf sporten i dansk idræt. DSRF skal samtidig styr-
kes som organisation og du vil derfor skulle indgå i det strategiske og 
organisatoriske arbejde omkring DSRF. Ligeledes skal du løse en række 
administrative, event- og kommunikationsorienterede arbejdsopgaver 
samt deltage aktivt i afviklingen af forbundets aktiviteter.

HVAD KAN VI TILBYDE
En 1-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse.
En arbejdsplads i et dynamisk udviklingsorienteret arbejdsmiljø.
Et udfordrende og krævende job som du i høj grad selv får lov til at påvir-
ke og hvor du meget af tiden skal kunne arbejde selvstændigt.
Fuldtidsstilling (37 timer/ugen) på en fleksibel arbejdsplads, hvor du 
både vil skulle arbejde hverdage og weekend.
Fri adgang til træningscenter
Fri telefon
Løn efter kvalifikationer

HVAD LÆGGER VI VÆGT PÅ
At du har en kandidatgrad indenfor en relevant uddannelse, gerne med 
idrætsfagligt indhold
At du er i stand til at arbejde analytisk og strategisk
At du er i stand til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket
At du har et bredt kendskab til vandsportsaktiviteter    
At du har et godt netværk og er dygtig til at skabe nye relationer
At du er en dygtig kommunikator og har erfaring med at holde oplæg og 
workshops
At du har erfaring med administrativt arbejde, hjemmesider mv.
Det er en fordel hvis du har kendskab til talent- og elitemiljøer og ligeledes 
en fordel hvis du har erfaring med både forenings- og forbundsarbejde
Det er en fordel hvis du har erfaring eller uddannelse indenfor kommuni-
kation, markedsføring, online medier mv.
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PRAKTISK INFORMATION & ANSØGNINGSFRIST
Din primære arbejdsplads vil være Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2650 Brøndby.
Ansøgning, CV og andre bilag sendes senest d. 3. januar 2017 kl. 12:00 til 
michael@dsrf.dk. Samtaler forventes afholdt d. 12. januar 2017.
For yderligere information om stillingen kan du kontakte DSRFs projekt-
chef, Michael Lindberg, på michael@dsrf.dk eller tlf.: 25 14 20 68.


