Dansk Minigolf Union (DMgU) søger
en udviklingskonsulent
DMgU er et af 62 specialforbund, der p.t. er
medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Vi søger en positiv, vedholdende og dynamisk
person, der har lyst til at arbejde med
udviklingen af sporten.
Udviklingskonsulenten skal arbejde
selvstændigt med mange og alsidige opgaver.
Om dig:
• Du er energisk og struktureret.
• Du er troværdig og i stand til at tale
med alle.
• Du har erfaring med projektledelse og
-styring.
• Du skal både igangsætte projekter og
føre dem helt til dørs.
• Du har forståelse for/erfaring med
hvordan foreninger/forbund fungerer.
• Du skal kunne begå dig politisk inden
for unionen. Og ud ad til i forhold til
DIF, kommuner m.fl.
• Du kan motivere dine omgivelser.
• Du er kommunikativ stærk – både i
skrift og tale.
• Du skal kunne skabe relationer og
bevare den.
• Du er i stand til at implementere
politiske beslutninger og strategier i
samspil med unionens interessenter.
Om stillingen:
DMgU har indgået en 4-årig aftale med DIF,
hvor hovedarbejdsområderne er:
• Medlemsvækst og rekruttering.
• En stærk og inkluderende organisation
Det er et krav at du har egen bil og ønsker at
benytte denne i dit arbejde, da der vil være
noget kørsel forbundet med jobbet. Der må
påregnes aftenarbejde i et væsentligt omfang,
weekendarbejde kan forekomme.

Vi tilbyder:
En fleksibel arbejdsplads, hvor du indgår i et
konsulentteam med andre forbunds
udviklingskonsulenter og fagfolk i et stærkt
fagligt miljø i Idrættens Hus.
Et selvstændigt og udviklende job med gode
muligheder for personlig og faglig udvikling.
Løn efter kvalifikationer og tiltrædelse efter
aftale eller senest 1. oktober 2018.
Stillingen er på 37 timer.
Ansøgning:
Ansøgning med cv mærket
”Udviklingskonsulent” til:
hmg@dif.dk
Ansøgningsfrist senest d. 9.
august 2018, kl. 12.00

Oplysninger om stillingen:
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Sekretariatschef Helge
Mogensen, på telefon 2027 3533 eller
Formand Leif Meitilberg på telefon 2383
2421.
Om Dansk Minigolf Union:
Dansk Minigolf Union er et specialforbund
under Danmarks Idrætsforbund med ca. 1500
medlemmer, fordelt på 28 klubber i hele
landet. Unionen arbejder for at udbrede
kendskabet til minigolfsporten. Unionen ledes
af en valgt bestyrelse.
Dit arbejdssted vil dels være forbundets
kontor i Odense og i Brøndby i Kontorfællesskabet i Idrættens Hus, hvor du vil sidde
sammen med andre udviklingskonsulenter og
det er også der, du finder din faglige og
daglige leder. Idrættens hus tilbyder adgang
til styrketræningsfaciliteter, kantine og fagligt
netværk.

