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Volleyball Danmark søger konsulent 
 

Vil du være med til at styrke volleyball- og beachvolleyballklubberne i Danmark?  

Er du nysgerrig på løsninger, som gør det sjovere og nemmere at være frivillig i klubberne?   

Så er jobbet som konsulent i Volleyball Danmark måske noget for dig. 

Volleyball Danmark søger en udadvendt og nysgerrig konsulent, som vil indgå i et stærkt og 
dynamisk team i bredde- og udviklingsafdelingen. Som konsulent kommer du tæt på klubberne 
under Volleyball Danmark, og du vil arbejde målrettet med at finde gode løsninger for klubberne og 
Volleyball Danmark. 

Dine primære ansvarsområder: 

- Uddannelsesansvarlig – herunder udvikling af Volleyball Danmarks kursustilbud: 
o Træner- og dommerkurser i volleyball og beachvolleyball 
o Tilbud til ledere 
o Trænerkonference  
o Materialeudvikling  
o Uddannelsen af instruktørerne  
o Implementere digitale løsninger i flere af kursustilbuddene 
o Koordinering og planlægning af kursustilbud 

- Klubudvikling – styrkelse af klubbernes organisation samt aktivitetsudvikling 
- Sparring med klubberne via netværk, besøg o.l.  

 

Dine sekundære ansvarsområder:   

- Turneringsplanlægning i samarbejde med andre medarbejdere 
- Landsholdskoordinator for både volleyball og beachvolleyball landshold på både senior og 

ungdomsniveau, i samarbejde med Sportschefen 

En mindre del af din tid vil gå med de sekundære arbejdsområder (ca. 20 procent af arbejdstiden). 

VI SØGER en medarbejder, der: 

- arbejder nysgerrigt og med gå på mod til nye opgaver  
- har god forståelse for samarbejde med frivillige og klubber 
- har godt humør 
- kan arbejde selvstændigt og struktureret 
- er indforstået med at der vil være aften og weekendarbejde, ligesom der kan være 

rejsedage i Danmark 
- har egen bil eller tilgang til en bil, da der vil være kørsel i hele landet 
- kendskab til sport/beachvolleyball/volleyball er en fordel men ikke en forudsætning 
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Vi forestiller os, at du har få års erfaring eller er nyuddannet, men vi har ingen specifikke krav til din 
uddannelsesbaggrund eller krav til erfaring fra lignende stillinger. 
 

Personlige egenskaber 

- Iderig, nysgerrig og forandringsparat 
- Systematisk, kvalitetsbevidst og målrettet  
- Passioneret, konkret og vedholdende  

 

Volleyball Danmark tilbyder 

I Volleyball Danmark får du muligheden for at være del af et spændende sportsligt miljø, hvor din 
mening og medbestemmelse værdsættes. Vi løser opgaverne sammen, og samarbejder på tværs 
af opgaver og ansvarsområder. Vi sætter samtidig din faglige og personlige udvikling i højsædet. 
Du bliver en del af en passioneret gruppe kollegaer, som hver dag arbejder for at skabe de bedste 
muligheder for landets volleyball- og beachvolleyballspillere samt for klubberne. 

Volleyball Danmarks kontor er beliggende i Idrættens Hus i et miljø præget af de mange 
sportsgrene der er samlet i huset. 

Det forventes, at du skal være i Idrættens Hus minimum et par dage om ugen. 

 

Ansøgning 

Send en mail med emnefelt ”konsulent” med din ansøgning og CV til bredde- og udviklingschef 
Christina Juhl på chr@volleyball.dk 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Christina Juhl på 51923254.  

Ansøgningsfrist er den 30. juni 2022. Samtalerne afholdes løbende under hensyntagen til ferie og 
lignende. Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

 

 

 

Volleyball Danmark er paraplyorganisation for volleyball- og beachvolleyballklubber i Danmark og 
medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Volleyball Danmark har hovedsæde i Idrættens Hus i 
Brøndby og har 12 ansatte i administrationen 


