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Bueskydning Danmark søger sportschef 
 
Bueskydning Danmark søger ny sportschef med tiltrædelse snarest muligt og gerne senest 1. 
oktober 2017. 
 
Bueskydning Danmark er et specialforbund under DIF med i alt 3.200 medlemmer fordelt på 69 
klubber. Vi har gennem de seneste ti år gennemgået en stor udvikling inden for såvel elite som 
bredde. Specielt gennem de seneste 5 år har vores eliteskytter præsteret på verdensplan inden for 
såvel recurve, compound og 3D. 
 
ARBEJDSOPGAVER: 
Bueskydning Danmark er af Team Danmark klassificeret som eliteforbund. Som sportschef i 
Bueskydning Danmark vil du få ansvaret for forbundets samlede elitearbejde. Du vil have desuden 
have ansvar for, at de sportslige opgaver løses i alt fra talentudvikling, over kommunesamarbejde, 
til logistik i forbindelse med internationale opgaver som f.eks. EM og VM. 
Arbejdsopgaverne forventes at foregå i tæt samarbejde med vores trænerne, vores skytter samt 
øvrige samarbejdspartnere, herunder Team Danmark og de kommuner, vi samarbejder med 
omkring talentcentre. 
 
VI FORVENTER AT DU: 
Har indgående kendskab til elitesport og dens elitære karakteristika. Det er ikke en forudsætning 
at komme fra bueskyttemiljøet 
Kan indgå i et tæt samarbejde med Team Danmark om udviklingsmål og masterplaner 
Kan håndtere administrative opgaver herunder projekt- og økonomistyring 
Kan inspirere dine medarbejdere samt være robust i rollen som sportschef 
Evner at stå fast ved de velbegrundede beslutninger, også når uenigheder opstår 
Kan arbejde selvstændigt, struktureret og tænke strategisk 
Har gode kommunikative evner, både mundtlig og skriftlig – på dansk og engelsk 
 
Arbejdsstedet er i Bueskydning Danmarks sekretariat i Idrættens Hus i Brøndby. 
Stillingen er en fuldtidsstilling. 
Aften og weekendarbejde kan forekomme, ligesom der kan være rejseaktivitet forbundet med 
jobbet.  
 
Ansøgning bedes inden den 15. august 2017 fremsendt pr mail til Bueskydning Danmarks formand, 
som du også kan kontakte, hvis du har spørgsmål til jobbet.  
 
Morten Holm-Nielsen 
formand for Bueskydning Danmark, 
mail: formand@bueskydningdanmark.dk 


