
Aktivitets-
konsulent 
søges 
Vi søger i Dansk Firmaidrætsforbund en aktivitetskonsulent, 

der skal være med til at opstarte og gennemføre aktivitets-

tilbud til erhvervsskolerne i samarbejde med vores 

80 foreninger.



Ansvarsområder/hovedopgaver
Vi søger i Dansk Firmaidrætsforbund en aktivitetskonsulent, 
der skal være med til at opstarte og gennemføre aktivitets-
tilbud til erhvervsskolerne i samarbejde med vores 80  
foreninger.
Via det lokale samarbejde mellem forening og skole skal du 
medvirke til at styrke:
• Kontakten og relationerne til de erhvervsskoler, som  
 gerne vil tilbyde aktiviteter for elever og lærere i 
 og uden for skoletiden.
• Et fleksibelt og varieret udbud af bevægelses- og 
 aktivitetstilbud for elever og lærere, hvor samvær 
 og glæden ved bevægelse og fysisk aktivitet er 
 omdrejningspunktet.

Dine faglige kompetencer 
Du har et uddannelsesniveau svarende til en mellemlang el-
ler lang videregående uddannelse og en stærk idrætsfaglig 
profil med erfaring inden for undervisning og planlægning.
• Du har kendskab til projektarbejde – herunder at arbejde  
 selvstændigt og systematisk.
• Er dygtig til at skabe netværk.
• Er udadvendt på en professionel og kompetent facon,  
 hvor evnen til at kommunikere - både mundtligt og  
 skriftlig - med alle niveauer i en organisation er 
 essentiel. 
• Du har indgående foreningserfaring, enten som træner,  
 leder og udvalgsmedlem.
• Er en god rollemodel for et aktivt idrætsliv og en sund  
 livsstil.
• Du har dokumenteret erfaring i at arbejde med unge på  
 de erhvervsfaglige skoler.

Dine personlige kompetencer
Du er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret og 
samtidig være omstillingsparat og parat til at tage snarrådi-
ge beslutninger, når det kræves.
• Du er engageret, initiativrig og god til at inspirere 
 andre.

• Er god til at dele viden med andre og er anerkendende i  
 feedback og samarbejdssituationer.
• Du sætter pris på udfordringer og på at kunne tilrette-
 lægge og prioritere dine egne arbejdsopgaver.
• Er fleksibel, udadvendt og vedholdende.

Arbejdsvilkår
3-4 dage om ugen forventes anvendt i ”marken”, dvs. i 
foreningerne, på erhvervsskolerne og institutioner m.m. 
Derudover er der mulighed for hjemmearbejdsdage. Der kan 
forekomme eftermiddags- og aftenarbejde. 

Vi kan tilbyde
• En fuldtidsstilling med udfordrende opgaver og mulighed  
 for personlig udvikling. 
• Engagerede kolleger og en arbejdsplads med albuerum,  
 humor og højt til loftet. 
• Stor frihed til selv at planlægge dit arbejde. 
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår –
 pension og øvrige personalegoder

Praktiske oplysninger
Send ansøgningen til: konsulent@firmaidraet.dk. 
Der er ansøgningsfrist den 28. april 2017.

Vi forventer at afholde jobsamtaler d. 22. maj. 
Vi venter naturligvis på den rette kandidat, men vil gerne 
have stillingen besat fra den 1. august 2017.
Det forventes, at du kan have en bil til rådighed i forbindel-
se med løsning af arbejdsopgaver uden for forbundskonto-
ret.

Har du uddybende spørgsmål, så kontakt Teamkoordinator 
for Erhvervsskoleområdet, Merete Spangsberg Nielsen 
tlf. 20 97 88 05, mail: msn@firmaidraet.dk

Dansk Firmaidrætsforbund er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med 364.000 medlemmer og med aktiviteter og 
kampagner – som Tæl skridt og Arbejdspladsernes motionsdag – der bevæger yderligere 94.000 danskere årligt. Dansk Firmaidræts-
forbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 80 lokale firmaidrætsforeninger, fordelt rundt 
i hele landet samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund, tilbyder et væld af motions- og idrætsaktiviteter til 
medlemmerne.

Læs mere om Dansk Firmaidrætsforbund på www.firmaidraet.dk – og læs vores Strategi 2018 på www.firmaidraet.dk/strategi2018


