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Spillende træner 
til Tæl Skridt 
og digitale 
motionsindsatser 
Dansk Firmaidrætsforbund søger en resultatorienteret kampagneleder til 
at stå i spidsen for Tæl Skridt.
 
Tæl Skridt er en motionskampagne, der med mere end 60.000 deltagere 
får danske arbejdspladser til at runge af skridt fire gange om året.

I Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for 2019-2022 er Tæl Skridt et 
signaturprojekt, da Tæl Skridt har stort potentiale til at skabe meget mere 
bevægelse og motion blandt kolleger både før, i og efter arbejdstid.

Dine vigtigste opgaver bliver:
• at udvikle Tæl Skridt inden for markedsføring og arbejds-

gange, så vi kan få endnu flere til at tilmelde sig
• at afprøve, opsøge og udvikle nye digitale motionsværktø-

jer til optimering af kampagnens digitale ståsted
• offensivt at opsøge nye partnere og partnerskaber, der 

kan tilføre Tæl Skridt værdi 

• at sætte klare mål for kampagnen og jagte dem
• at organisere og strukturere arbejdsopgaver og -flow, så 

bemandingen er på plads, når kampagnen ruller afsted 
for fuld damp

• at håndtere en kampagne med flere interessenter, fagom-
råder og samarbejdspartnere



Vi mangler dig, som: 
• trives i en travl hverdag og i en dynamisk organisation 

med mange forskellige opgaver
• har erfaring med kampagneledelse og flair for at motive-

re deltagere igennem digitale flader.
• har et uddannelsesniveau svarende til en mellemlang el-

ler lang videregående uddannelse eller med dokumente-
ret relevant erhvervserfaring

• er udadvendt, positiv og har en stor interesse for idræt og 
bevægelse

• arbejder stabilt, ikke er bange for at tage telefonen eller 
sende en pakke, når der er behov for det.

• har et digitalt mindset og er en god kommunikatør

Hos os får du:
• et team med høj faglighed inden for idræt, sundheds-

fremme og kommunikation
• motiverede og åbne kolleger
• en arbejdsplads med et godt socialt miljø og humor
• motion i arbejdstiden
• attraktive løn- og ansættelsesvilkår – pension og øvrige 

personalegoder 
• højt til loftet og masser af highfives
• en stilling med udfordrende opgaver og mulighed for per-

sonlig udvikling

Som vores nye kampagneleder bliver du tilknyttet vores for-
bundskontor i Nyborg og det stærke team omkring Kollegamo-
tion, der dagligt arbejder for at inspirere til et sjovere Dan-
mark i bevægelse og dyrke sammenholdet på de danske ar-
bejdspladser.

Interesseret?
Så ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV senest den 
4. februar 2019 på mail job@firmaidraet.dk. 
Mærk ansøgningen ”Tæl Skridt” i emnefeltet.

 Vi vurderer og behandler ansøgningerne herefter og afholder 
samtaler den 19. og 21. februar 2019. 

Tiltrædelse senest den 1. april 2019 eller efter nærmere aftale. 
Har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte 
direktør Merete Spangsberg Nielsen på msn@firmaidraet.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og kollegamotion. 
Dansk Firmaidrætsforbund er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med 348.000 medlem-
mer. 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 bevæ-
ger 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 og Tæl Skridt på www.tælskridt.dk


