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Udviklingskonsulent 
til Dansk Firmaidræt
(Nordvest- og Vestsjælland)

Har du lyst til at være en del af et passioneret hold, der arbejder for at  
fremme firmaidræt og kollegamotion? Er du handlekraftig, og prøver du 
løsninger af i praksis? Og lærer du af det, der (ikke) fungerer, så du hele  
tiden bliver endnu dygtigere til at løse dine arbejdsopgaver? Så er du  
måske vores nye kollega i Nordvest- og Vestsjælland.

I Dansk Firmaidræt søger vi en udviklingskonsulent, der skal være med  
til at gennemføre vores strategi ”Et sjovere Danmark i bevægelse”.

Din hovedopgave bliver at understøtte og inspirere det frivillige foreningsliv 
ved at igangsætte aktiviteter i samarbejde med foreninger og arbejdspladser. 
Du skal være med at til at etablere og dyrke lokale partnerskaber med 
firmaidrætsforeningerne i området.



Via det lokale samarbejde mellem firmaidræts- 
foreningen, arbejdspladserne og ungdomsuddan-
nelserne skal du medvirke til at:
• Facilitere foreningsudvikling og styrke rekrutteringen af 

frivillige
• Skabe netværk mellem firmaidrætsforeningen og de loka-

le arbejdspladser.
• Styrke relationen mellem firmaidrætsforeningen og de lo-

kale ungdomsuddannelser – med særligt fokus på de er-
hvervsfaglige uddannelser.

• udvikle et fleksibelt og varieret udbud af bevægelses- og 
motionsaktiviteter, hvor  
fællesskabet og glæden ved bevægelse er vægtet højt. 

Stillingens geografiske placering
Vi søger en person, der skal virke i Nordvest- og Vestsjælland 
området.
En person med lokalt kendskab og netværk foretrækkes.

Dine faglige kompetencer
Det er en fordel, at du har en idrætsfaglig profil med erfaring 
indenfor foreningsidrætten.
• Du har en dokumenteret erfaring med igangsætning af 

idræts-/motionsaktiviteter.
• Da vores firmaidrætsforeninger er tværidrætslige, forven-

ter vi, at du har en erfaring fra forskellige idrætsgrene/
motionsaktiviteter.

• Du har kendskab til projektarbejde – herunder at arbejde 
selvstændigt og dynamisk.

• Du har erfaring med at facilitere udviklingsprocesser og 
er vant til at have mange bolde i luften

• Du er dygtig til at skabe netværk – og du kan dokumente-
re det.

• Du er udadvendt på en professionel og kompetent facon. 
Din evne til at kommunikere – både mundtligt og skriftligt 
– med alle og på alle niveauer i organisationen er vigtig.

• Du har minimum tre års relevant erhvervserfaring.

Dine personlige kompetencer
Du er parat til at tage beslutninger, når det kræves. Du er en-
gageret, initiativrig og god til at inspirere andre.

Du sætter pris på udfordringer – samt på at kunne tilrettelæg-
ge og prioritere dine egne arbejdsopgaver. 

Du er fleksibel, udadvendt og vedholdende, og du brænder for 
i samarbejde med dygtige kolleger at indfri målene i Dansk 
Firmaidræts strategi.

Du finder stor glæde i at dyrke sammenholdet med dine kolle-
gaer og deltager i arbejdspladsens tilbud om kollegamotion.

Arbejdsvilkår
Du har base hjemmefra. En stor del af arbejdet udføres i ”mar-
ken”, dvs. i firmaidrætsforeningerne, på arbejdspladserne og 
på ungdomsuddannelserne. Du bliver en del af forskellige 
teams med dine kollegaer og du vil have møder med jævne 
mellemrum på forbundskontoret i Nyborg.

Der vil endvidere være aften- og weekendarbejde.

Vi tilbyder dig
• En fuldtidsstilling med udfordrende opgaver og mulighed 

for personlig udvikling.
• Stor frihed til selv at planlægge dit arbejde.
• Dynamiske og fagligt stærke kolleger.
• En arbejdsplads med albuerum, humor og højt til loftet.
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår og øvrige personale-

goder herunder 1 times kollegamotion om ugen og aktive 
pauser hver dag.

Praktiske oplysninger
Send dit CV og din ansøgning til: job@firmaidraet.dk.

Skriv venligst ”Udviklingskonsulent Nordvest og Vestsjælland” 
i emnefeltet.

Der er ansøgningsfrist den 31. januar 2022.

Vi forventer at afholde jobsamtaler den 9. februar 2022.

Vi venter naturligvis på den rette kandidat, men vil gerne have 
stillingen besat fra 1. marts eller 1. april 2022.

Du skal have en bil til rådighed i forbindelse med løsning af 
arbejdsopgaverne.

Har du uddybende spørgsmål, så kontakt Udviklingskonsulent 
Rikke Line Klockars-Jensen, e-mail: rikkeline@firmaidraet.dk, 
tlf.: 23 36 26 96.

Vi kæmper for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne.
Det er netop her, at vi indstiller det skarpe boldøje. Det er her, vi i 75 år – på mange forskellige måder – har 
dyrket sammenholdet og bevæget dig og hele Danmark. Vi er dedikerede og passionerede medspillere i kam-
pen for mere idræt og kollegamotion målrettet dig. Vi har et solidt fundament med firmaidrætsforeninger i 
hele landet med engagerede frivillige ildsjæle sprængfyldt af viden, erfaringer og en masse idéer.
Vi er Danmarks tredjestørste idrætsorganisation med 385.000 medlemmer.

Læs vores strategi ”Et sjovere Danmark i Bevægelse”.

https://www.epaper.dk/firmaidraet/strategi/2022/

