
VOLLEYBALL DANMARK 
SØGER DIREKTØR
Brænder du for at arbejde i en organisation, hvor alle har en passion for det, de 
arbejder med? Har du den viden og de erfaringer, der skal til for at være leder i 
en politisk styret organisation, hvor der er både ansatte og frivillige? Har du blik 
for idrættens kommercielle potentiale og er du i stand til at udvikle og sælge et 
brand? Så er du måske den nye direktør, der skal stå i spidsen for udvikling af 
volleyball og beachvolley i Volleyball Danmark. 

Volleyball Danmark er godt i gang med at genoprette forbundets økonomi og økonomistyring, og 
vi søger derfor en direktør, som har fokus på økonomistyring og på at styrke Volleyball Danmarks 
indtægter blandt andet ved at understøtte klubbernes arbejde med at rekruttere nye medlemmer, og 
ved at skabe et brand, som har kommerciel værdi for fremtidige samarbejdspartnere. 

DINE HOVEDOPGAVER BLIVER AT:
• Være leder af personalegruppen på ca. 15 medarbejdere (12 årsværk)
• Sikre udvikling af såvel elite- som breddedelen af Volleyball Danmark
• Være garant for implementeringen af Volleyball Danmarks visioner og værdier i det daglige 

arbejde
• Være garant for at budgetterne overholdes 
• Være den centrale drivkraft i Volleyball Danmarks ambition om at etablere stærke samarbejder 

med kommercielle partnere
• Understøtte initiativer til at sikre medlemsfremgang i de enkelte klubber og samlet set på 

landsplan
• Lede samarbejdet med Volleyball Danmarks bestyrelse, kredse og politiske udvalg
• Indgå i forskellige samarbejder med DIF, Team Danmark og DGI, andre specialforbund og 

internationale samarbejdspartnere.
• 

I Volleyball Danmark skal du derudover lede arbejdet på bl.a. følgende områder:
• Udvikling for og sammenhæng mellem alle dele af Volleyball Danmark
• Udvikling af servicen til klubberne
• Udvikling og gennemførelse af projekter i den sportslige afdeling - fx skoleprojekter,  

landskampe, pokal- og mesterskabsslutspil
• Turneringstilrettelæggelse og afvikling
• Udvikling af arbejdet med de største volleyballtalenter
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HVEM ER DU?
• Du er en udadvendt, dynamisk og tydelig leder, der har modet til at træffe de nødvendige 

beslutninger, der skal til for at nå opstillede mål.
• Du er god til at lytte og forstår at lave de kompromisser, der skal til for at skabe 

sammenhængskraft imellem alle dele af Volleyball Danmark.
• Du kan dokumentere en grundlæggende økonomisk forståelse og gerne en økonomisk 

forståelse og erfaring fra en politisk styret organisation
• Du har en relevant uddannelsesmæssig og idrætslig baggrund.
• Du har erfaring med ledelse i eller uden for idrættens verden.
• Du er dygtig til at kommunikere med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
• Du er en dygtig projektleder, der har overblik samtidig med, at du har blik for det          

operationelle niveau.
• Du taler og skriver engelsk.

HVAD KAN VI TILBYDE?
• En spændende mulighed for at præge udviklingen af en dynamisk arbejdsplads og af volleyball i 

Danmark
• En udfordrende lederstilling, med fokus på personaleledelse, projektledelse, og salg og 

marketing
• Gode oplevelser i forbindelse med ledelse og drift af diverse sportslige events både nationalt og 

internationalt
• En hverdag, der ofte er hektisk, men præget af godt humør og engagerede kolleger.

ARBEJDSSTED
Din daglige arbejdsplads vil være i Idrættens Hus i Brøndby.

ANSØGNING
• Ansøgning samt CV sendes til dvbf@volleyball.dk 
• Ansøgningsfristen er tirsdag den 7. januar 2020 kl. 12:00.
• Første samtalerunde forventes afholdt i uge 3.
• Anden samtalerunde forventes afholdt i uge 5.
• Tiltrædelse forventes at være 1. marts 2020.

Kontakt formand for bestyrelsen i Volleyball Danmark Mads Olsen på telefon 23397007 eller på mail 
olsen.pm@gmail.com,  hvis du vil vide mere om jobbet.
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