
Dansk Surf & Rafting Forbund søger en dygtig projekt-
konsulent, som ønsker at gøre en forskel for stress-, 
angst-, og depressionsramte danskere

DSRF udvikler og organiserer surf, stand up paddle og white water sporten i Danmark og har ca. 70 foreninger og 3.500 medlemmer på landsplan. Med 
et nyt 2-årigt projekt, FRI PÅ VANDET, som er støttet af Friluftsrådet, ønsker DSRF igennem SUP og surf aktiviteter, at øge livskvaliteten blandt stress-, 
angst- og depressionsramte danskere. Med projektet skal der etableres aktivitetsforløb på minimum 10 lokationer i Danmark, kompetente instruktører 
skal uddannes og flere årlige events og camps skal afvikles. Dertil skal der etableres samarbejde med forskningsinstitutioner med henblik på at gen-
nemføre relevant forskning på området og en landsdækkende forening skal stiftes med en målsætning om, at videreudvikle og forankre aktiviteterne.

Vil du være med til at tage ansvar for en social og særlig målrettet indsats for stress-, angst- og depressionsram-
te danskere? Så er du måske DSRFs nye projektkonsulent.

DINE OPGAVER
Du vil få ansvaret for at projektet gennemføres i tråd med projektbeskri-
velsen. Med arbejdet bliver det din opgave at rekruttere deltagere til pro-
jektet, skabe dialog med relevante foreninger, interesseorganisationer 
og samarbejdspartnere samt udvikle, organisere og afvikle aktiviteter. 
Du skal desuden løbende monitorere og evaluere projektets indsatser og 
du skal etablere et netværk, som kan sikre en videreudvikling og forank-
ring af aktiviteterne. Du vil skulle indgå i et samarbejde med relevante 
forskningsinstitutioner med henblik på, at få produceret relevant viden-
skabelig forskning på området, og skabe meningsfulde samarbejder på 
tværs af forskellige aktører i idrætten.

HVAD KAN VI TILBYDE
Et udfordrende og krævende job i et dynamisk og innovativt idrætsfor-
bund, hvor du vil indgå i et inspirerende team af dygtige medarbejdere, 
bestyrelsesmedlemmer og frivillige ildsjæle.
En unik stilling, hvor du får et stort ansvar og hvor du meget af tiden skal 
kunne arbejde selvstændigt. Arbejde vil forekomme i både hverdage og 
weekender.
En 2-årig projektansættelse, fuldtid (37 timer/ugen) 
Fri adgang til træningscenter i Danmarks Idrætsforbund (Brøndby)
Fri telefon
Løn efter kvalifikationer samt gode pensionsvilkår

HVAD LÆGGER VI VÆGT PÅ
At du har en relevant uddannelse med sundhedsfagligt og/eller idrætsfagligt 
indhold
At du er struktureret, ambitiøs og er i stand til at arbejde selvstændigt
At du er dygtig til at skabe og indgå i nye relationer og at du er en dygtig kom-
munikator med erfaring indefore undervisning, events eller lignende
At du har erfaring med projektarbejde, herunder økonomistyring, målopfyl-
delse og evaluering, og at du er i stand til at indgå i komplekse processer og 
kan bevare overblikket
At du har kendskab til stand up paddle og surf sporten
Det er en klar fordel hvis du desuden har kendskab til at arbejde med per-
soner der lider af stress-, angst- og/eller depression, og tillige har erfaring 
med samarbejder blandt relevante aktører i sundhedssektoren
Det er desuden en fordel hvis du har erfaring med forenings- og forbundsar-
bejde samt eventuelt forskningsrelateret arbejde

PRAKTISK INFORMATION OG ANSØGNINGSFRIST
Din primære arbejdsplads vil være Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2650 
Brøndby, men vi er åbne for fleksible løsninger ift. din fysiske arbejdsplads.
Ansøgning, CV og andre bilag sendes senest d. 17. januar 2020 kl. 12:00 til 
michael@dsrf.dk. Samtaler forventes afholdt d. 22. januar 2020 med ansæt-
telse hurtigst muligt, senest 1. marts 2020.
For yderligere information om stillingen kan du kontakte DSRFs sekretari-
atschef, Michael Lindberg, på michael@dsrf.dk eller tlf.: 25 14 20 68


