
 

Volleyball Danmark søger praktikanter til konceptudvikling med 
fokus på idrætsdeltagelse blandt børn og unge 
Er du i gang med en relevant uddannelse inden for sport, sundhed, event eller lignende? Er du nysgerrig på, hvad der 
styrker fællesskabet i idrætten, og hvad der skaber oplevelser, der fastholder en i idrætten? Synes du at idræt – og 
måske særligt volleyball og beachvolleyball – er mega spændende? Så er du måske vores nye praktikant i Bredde- 
og udviklingsafdelingen i Volleyball Danmark.  
 
Som praktikant i Volleyball Danmarks bredde- og udviklingsafdeling får du mulighed for at arbejde med koncepter, 
der ser volleyball ud fra nye vinkler i samspillet med målgrupperne. Du er med til at planlægge, afvikle og evaluere 
samt udvikle koncepterne.  
Det er bestemt ikke en forudsætning at kende til volleyball, så længe man er optaget af idræt og går åbenhjertet ind i 
samarbejdet med målgrupperne, kan man passe perfekt ind som praktikant.  
 
Helt konkret skal du hjælpe med at:  

• Videreudvikle på to koncepter:  
Cityvolley: https://www.cityvolley.dk/ (Målgruppe: studerende) 
Ramasjang Volley: https://volleyball.dk/kidsvolley-og-ungdomsvolleyball/ramasjang (Målgruppe: 
Børnehavebørn) 

• Afvikle besøg og events 
• SoMe-arbejde i forhold til markedsføring af koncepterne  

 
Vi forestiller os, at din praktikperiode starter medio januar 2023, og kan vare mellem 3-6 måneder afhængigt af din 
studieordning. Timeantallet er som udgangspunkt 37 timer ugentligt og du får naturligvis fri til studiedage og 
lignende under praktikperioden, ligesom vi er fleksible i forhold til hjemmearbejdsdage. Din primære base bliver i 
Idrættens Hus i Brøndby, som er et sandt idrætsmekka. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde i forbindelse 
med afvikling af events. 
 
Det tilbyder vi dig:  

• Afvikling af større og mindre events 
• Erfaring med udvikling af koncepter  
• En sjov og varierende hverdag med plads til kreative ideer 
• Et stærkt netværk i idrættens verden og gode referencer til CV’et 

  
Det tænker vi om dig:  

• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for idræt, sundhed, event eller lignende  
• Du er initiativrig og kreativ, og tør tage ansvar for opgaver 
• Du er nysgerrig på idrætsmiljøer  
• Du har godt kendskab til det frivillige foreningsliv og idrættens verden generelt.   
 

Kontakt og ansøgning 
Lyder denne praktikstilling som noget for dig, så send din ansøgning og CV afsted til chr@volleyball.dk. Har du 
spørgsmål til praktikken, så skriv endelig en mail til bredde- og udviklingschef Christina Juhl på chr@volleyball.dk 
eller ring: 5192 3254 
Vi afholder løbende samtaler. 
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