Turnerings- og udviklingskonsulent til Dansk
Golf Union
Vi søger en dygtig og engageret kollega til at bistå med arbejdet omkring planlægning og afvikling af
turneringer, herunder Danmarksturneringen og juniorturneringer, samt at øge antallet af juniorer i de
danske golfklubber. Stillingen er opdelt i 75% turneringsarbejde og 25% på DGU’s indsats omkring at øge
antallet af juniorer i de danske golfklubber.
Du kommer til at indgå i et stærkt team, som brænder for at give golfklubber og golfspillere de bedste
muligheder for at spille golf i Danmark. Vi har i særlig grad fokus på børn og unge og ønsker at sikre et
stort udbud af aktiviteter samt hjælpe golfklubberne med at være attraktive for denne gruppe. Vi søger en
person med passion for golfsporten, som ønsker at indgå i et dynamisk miljø, hvor vi i en samarbejdende
indsats kan være med til at løfte golfsporten i Danmark.
Stillingen som turnerings- og udviklingskonsulent
• Planlægge og administrere Danmarksturneringen
• Planlægge og administrere DGU’s juniorturneringer og øvrige turneringer
• Indgå i samarbejde med DGU’s korps af dommere og turneringsledere
• Indgå i DGU’s indsats omkring rekruttering og fastholdelse af juniorer
• Tværfaglige projekter med DGU’s øvrige ansatte og frivillige
• Servicere og rådgive DGU’s medlemsklubber
Personprofilen
• Du er en dygtig og ambitiøs administrator og projektleder
• Du er passioneret og motiveret for dit arbejde og ønsker at tage ansvar for udviklingen og driften
af dit arbejdsområde
• Du er velformuleret såvel skriftligt som mundtligt
• Du er initiativrig og i stand til at gennemføre projekter i praksis

•
•
•
•
•
•

Vilkår
•
•
•
•
•

Du arbejder selvstændigt og struktureret
Du spiller golf og har en vis viden om hverdagen i en golfklub
Du har en relevant faglig uddannelse eller erhvervserfaring
Du bruger IT som et selvfølgeligt værktøj og er vant til at bruge Office-pakken
Du sætter begreber som teamarbejde og loyalitet højt
Det er et plus, hvis du har taget aktiv del i frivilligt foreningsarbejde - meget gerne i en golfklub

Tiltrædelse 1. marts 2019
Arbejder med udgangspunkt fra vores kontor i Idrættens Hus Brøndby
Funktionærvilkår
Løn i forhold til stillingens ansvar og dine kvalifikationer
DGU’s personalepolitik

Stillingen
Du bliver en del af et dynamisk og passioneret team af kolleger, og kommer til at referere til Jonas Meyer,
der er chef for udviklings- og turneringsområdet. Du skal være parat til at påtage dig lejlighedsvis aften- og
weekendarbejde, og vi håber, at du kan tiltræde snarest.
Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV til Christina Dalsgaard på cda@dgu.org eller til Dansk Golf Union,
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby senest 7. januar 2019. Du er også velkommen til at
kontakte Thomas Hartwich på 4326 2683 og høre mere om stillingen og DGU. Ansøgningen behandles
naturligvis fortroligt.
OM DANSK GOLF UNION
DGU er interesseorganisation og sparringspartner for landets 190 golfklubber. DGU’s politiske linje fastlægges af DGU’s
bestyrelse, mens den daglige udvikling og drift varetages af et sekretariat, der pt. beskæftiger 26 medarbejdere. Vi har en
velfungerende arbejdsplads, hvor alle er afhængige af hinandens indsats og fleksibilitet, og hvor vi respekterer og
værdsætter hinandens kompetencer og forskelligheder.

