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Passioneret og 
handlekraftig 
generalsekretær 
til Dansk 
Firmaidrætsforbund
Da vores nuværende generalsekretær har valgt at gå på efterløn, 
søger vi en passioneret og handlekraftig generalsekretær, der får det 
daglige ansvar for den største idrætsorganisation med særligt fokus på 
firmaidræt og kollegamotion. Vi har godt 380.000 medlemmer i vores 80 
firmaidrætsforeninger, og vi vil være større og stærkere på vores bane. 
Det skal du hjælpe os med.

Vi arbejder for at skabe et sjovere Danmark i bevægelse ved at være 
arbejdspladsernes og ungdomsuddannelsernes foretrukne samarbejdspartner 
inden for firmaidræt og kollegamotion. Vi er en demokratisk non-profit
medlemsorganisation, der er lokalt forankret over alt i landet. 
Vores forbundskontor er i Nyborg, hvorfra vi servicerer vores lokale 
firmaidrætsforeninger samt leder kampagner og projekter målrettet 
arbejdspladserne i Danmark.

http://www.firmaidraet.dk


Som vores nye generalsekretær får du mulighed for at arbejde 
tæt sammen med hele organisationen. Du kommer til at stå i 
spidsen for et sekretariat af dedikerede medarbejdere, der alle 
forstår og værdsætter aktivitet, fællesskab og frivillighed. 
Både centralt og lokalt er vi klar til et forpligtende og passio-
neret samarbejde med vores nye generalsekretær.
Vi ønsker, at du med dine kvalifikationer og erfaringer kan bi-
drage til at skabe en endnu stærkere platform for kollegamoti-
on og firmaidræt. Vi forventer, at du kan se dig selv i vores vi-
sion og strategi, men at du samtidig har både energi og mod til 
at udfordre os. Vi er nysgerrige på og glæder os til at bruge 
dine erfaringer fra andre medlemsorganisationer, politisk sty-
rede organisationer eller noget helt tredje. 

Vi har store forventninger til din måde at bedrive ledelse på, 
ligesom vi har store forventninger til os selv og vores forbund. 
Vi er et hold med mange fagligheder, som skal lykkes med me-
get i både sekretariatet, i vores lokale firmaidrætsforeninger 
samt på de lokale arbejdspladser. Det skal du have blik for 
samt trives i og med. Du motiveres af at have ansvaret for, at 
dine medarbejdere og ledere arbejder sammen internt og ud i 
organisationen om at skabe de bedste løsninger. Du føler dig 
hjemme i en stor, landsdækkende interesseorganisation fyldt 
med ildsjæle. Du har erfaring med – og er nysgerrig på – 
idrættens muligheder i en foranderlig verden. 

Læs job- og kravprofilen her.
https://www.mercuriurval.com/CompanyImages/Documents/
Lene%20-%20til%20sletning%20v%20fristudl%C3%B8b/
Job-%20og%20kravprofil_DFIF.pdf

Tiltrædelse pr. 1. januar 2020. Lønniveauet fastsættes efter 
kvalifikationer og erfaringer.

Ansøgning og CV uploades via linket her senest 
den 18. oktober 2019 kl. 10.00: 
https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/Apply?jo-
badid=59810&refno=DK-06700#ContactInfo

Mercuri Urval medvirker ved rekrutteringen. 

Kontakt gerne John Reynolds, tlf. 50 76 12 22, 
e-mail: john.reynolds@mercuriurval.com 
eller Anders Amund Nielsen tlf. 22 17 55 61,
 e-mail: anders.amund.nielsen@mercuriurval.com

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og kollegamotion. 
Dansk Firmaidrætsforbund er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med over 380.000 med-
lemmer. Vi har især fokus på firmaidrætsaktiviteter, kollegamotion, events og motionskampagner. 
Vores aktiviteter, som ikke kræver medlemskab, bidrager yderligere til, at mere end 123.000 danskere 
bevæger sig årligt sammen med deres kolleger. Vi har 80 lokale firmaidrætsforeninger fordelt rundt 
i hele landet samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund, som også tilbyder 
et væld af firmaidrætsidrætsaktiviteter til netop deres medlemmer. 

Læs mere om Dansk Firmaidrætsforbund på www.firmaidraet.dk.
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