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Operativ projektleder til Bevæg dig for livet Floorball 
Floorball Danmark, sammen med DGI og DIF, søger en operativ projektleder til at udfolde projektet 
Bevæg dig for livet Floorball, en person som brænder for at udvikle sporten samt skabe resultater.    

Du bliver én af i alt 7 ansatte hos Floorball Danmark, som er et specialforbund under Danmarks 
Idrætsforbund og har kontor i Idrættens Hus i Brøndby. Stillingen vil blive delt op, der cirka 2/3 af 
stillingen er som operativ projektleder, (punkt 1-4 herunder), og 1/3 vil omhandle udviklingsarbejde i 
Floorball Danmark, (punkt 5-6 herunder).  

Floorball Danmark har siden 2015 været en del af den første bølge indenfor DIF's og DGI's fælles vision 
Bevæg dig for livet, der har en målsætning om, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 
50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Denne målsætning skal Floorball bidrage til at 
indfri igennem at få flere danskere til at være idrætsaktive.         
 
Floorball er en idræt i udvikling og vi havde ved den seneste medlemsindberetning pr. 31. december 
2016 en medlemsfremgang på 27% og en stigning på 21% i antallet af foreninger. Floorball Danmark har 
7.725 medlemmer fordelt på i alt 166 foreninger. Som operativ projektleder får du til opgave at sikre, at 
floorballens positive udvikling fortsætter og styrkes yderligere i de kommende tre år.    

 
Dine primære opgaver og ansvarsområder 
1. Du kommer som operativ projektleder til at stå i spidsen for udfoldelsen af Bevæg dig for livet 
Floorballs vision, om at udbrede floorballsporten til nye målgrupper i det danske samfund, i tæt samspil 
med DIF og DGI.  

2. Du får ansvar for den helhedsmæssige operative koordinering for projektet, i Floorball Danmark som 
projektejer, med direkte reference til sekretariatslederen. 

3. Du har ansvar for den decentrale operative styring og koordinering af projektet i samspil med DGI- 
landsdelsforeninger og deres floorballkonsulenter. 

4. Du er ansvarlig for at sikre implementering af udviklingstiltag i medlemsforeninger, i samspil med DGI- 
landsdelene og DGI- konsulenter.   

5. Du vil være operativt ansvarlig for, at Floorball Danmarks ydelser indenfor uddannelse og 
udviklingstiltag når ud til medlemsforeningerne.  

6. Du er sparringspartner og rådgivere til vores medlemsforeninger på et overordnet plan i forhold til 
foreningsudvikling generelt.  
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Profil 

Vi forventer, at du har erfaring med projektstyring, og at du har stærke evner 

med hensyn til at prioritere og strukturere opgaver undervejs i processen. Du har 

personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter i 

samspil med andre. Du er analytisk begavet og kan navigere i en politisk organisation med mange 

sideordnede hensyn.   

 Du er holdspiller og formår at motivere og inspirere de mennesker, som du arbejder sammen 

med, frivillige såvel som professionelle.  

 Du kommunikerer professionelt både mundtligt og skriftligt. 
 Du er udadvendt og trives med at arbejde i et dynamisk miljø.  
 Du har et positivt menneskesyn, der kommer til udtryk i en venlig og god service over for 

foreningerne, medarbejdere og andre interessenter du er i kontakt med.  

Kvalifikationskrav  

 Du har en relevant akademisk uddannelse eller erhvervserfaring fra lignende stilling.  
 Du kan styre mål og handleplaner samt sikre en fortløbende opfølgning, justering og evaluering 

af de forskellige udviklingstiltag.  
 Du er skarp til at overholde tidsfrister og deadlines samt sikre, at projektet følger tidsplanen.  
 Du brænder for idrætsudvikling og formår at skabe synergieffekter og ressourceoptimering. 

Vi tilbyder dig   
Et spændende og udfordrende job i en dynamisk organisation med målsætningen om at udvikle 
Floorball i Danmark. Et job med mange interne og eksterne kontaktflader, hvor du bliver en del af et 
godt kollegialt miljø, hvor der er plads til udvikle sig.   
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Tiltrædelse er den 1. januar 2018. Ansættelsen sker på en projektkontrakt gældende fra den 1. januar 
2018 til den 31. december 2020. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med kontorplads i Idrættens Hus i 
Brøndby. Weekend og aftenarbejde vil forekomme. Vi har flekstid, som giver mulighed for at arbejde og 
familieliv kan hænge sammen. Lønrammen er 29.860 kr. inkl. pension.  

Spørgsmål         
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Nils-Ola Nilsson på 20 
92 95 59.     
 
Ansøgning 
Send din ansøgning samt CV til sekretariatsleder Nils-Ola Nilsson nio@floorball.dk - mærket 
”Projektleder” senest onsdag den 18. oktober. Samtaler vil blive afholdt i uge 44.  
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