Breddeaktivitetsudvalget søger nyt medlem
Vil du være med til at udvikle Dansk ridesport, og har du særlig interesse for at udvikle
breddesporten?
Dansk Ride Forbund søger endnu et medlem til Breddeaktivitetsudvalget. Udvalgsarbejdet dækker over mange
forskelligartede opgaver, bl.a. udvikling af breddeaktiviteter, kurser, reglementet, udvikling af turneringer og cups samt
deltagelse i Landsdelsdagene.
Som en del af Breddeaktivitetsudvalget skal du, sammen med det øvrige disciplinudvalg og i samarbejde med DRF’s
Serviceafdeling, være drivkraft i både den nutidige og fremtidige udvikling af breddesporten i Danmark. Du indgår på lige
fod med de øvrige udvalgsmedlemmer.
Arbejdet i Breddeaktivitetsudvalget er varieret og der afholdes 4-6 udvalgsmøder årligt. Der må forventes forberedelse til
hvert udvalgsmøde, ligesom der forventes selvstændigt arbejde med opgaverne mellem møderne.
Personprofil:
•
•
•
•
•
•

Du har stort kendskab til og interesse for breddesporten.
Du skal have lyst til at udvikle breddesporten i samarbejde med andre ildsjæle.
Du skal kunne tænke breddeaktiviteter som rekruttering af nye ryttere/medlemmer i klubberne og i lige så høj
grad være med til at fastholde dem.
Du skal være fleksibel, da en del af udvalgsarbejdet ligger om aftenen og i weekender.
Du skal være udadvendt og have gode samarbejdsevner.
Du skal have lyst til at årlige breddeaktivitetskurser og stævner.

Vi tilbyder:
•
•
•

Udvalgsarbejdet giver en bred kontaktflade inden for sporten.
Med til at præge udviklingen indenfor breddesporten.
Opnåelse af personlige kompetencer gennem frivilligt arbejde, som du evt. kan benytte i dit almindelige
job/studie.

Stillingen er ulønnet, men omkostninger i forbindelse med jobbet dækkes. Jobbet er tidsbegrænset til en 4-årig periode,
men der vil være mulighed for forlængelse.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bredde@rideforbund.dk
Skriftlig ansøgning sendes via e-mail til Dansk Ride Forbund job@rideforbund.dk
Ansøgningsfrist: Senest den 28. februar 2019
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.
Stillingen slås op som et led i Dansk Ride Forbund’s politik om offentligt opslag af alle stillinger. Privatlivspolitik vedr.
rekruttering I Dansk Ride Forbund finder du på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
https://www.rideforbund.dk//servicemenu/Om%20DRF/Strategier%20og%20politikker/Privatlivspolitik.aspx#Rekruttering
Dansk Ride Forbund er et af DIF’s specialforbund, som har til huse i Idrættens Hus i Brøndby. Dansk Ride Forbund har ca. 75.000
medlemmer fordelt på mere end 470 rideklubber. Dansk Ride Forbund er Danmarks 7. største
idrætsforbund – læs mere på vores hjemmeside www.rideforbund.dk.

