MEDLEM TIL MILITARYUDVALGET
Vil du være med til at udvikle militarysporten i Danmark?
Dansk Ride Forbund søger et medlem til militaryudvalget, der vil være med til fortsat at udvikle sporten hen imod et mere
moderne, sportsligt, spændende og tiltalende udtryk - give sporten et nyt og tidssvarende image, også udenfor ridesporten.
Militaryudvalget er det centrale udvalg i forbindelse med udvikling af militarysporten i Danmark. Arbejdet i udvalget er meget
varieret, og der afholdes 6-8 udvalgsmøder om året, hvor generelle spørgsmål omkring militarysporten behandles. Derudover er
opgaverne fordelt mellem de enkelte udvalgsmedlemmer.
Du skal sammen med det øvrige udvalg og Dansk Ride Forbunds administration deltage aktivt i at udvikle sporten fra bredden op
til eliten. Det er vigtigt, at disciplinen udvikler sig, trives og gror. Det vil vi gerne have din hjælp til.
Udvalget varetager bl.a. følgende arbejdsopgaver:
• Reglement og officials – opdatering, formidling, rekruttering og uddannelse
• Stævnekoordinering – tilrettelæggelse og arrangørkontakt
• Udbredelse af stævner – nye klubber som stævnearrangører
• Udbredelse af cups m.m.
Personprofil
• Du er en person med interesse for militarysporten
• Du skal have lyst til at tage del i udviklingen af military i Danmark
• Du skal være fleksibel, da en del af udvalgsarbejdet ligger om aftenen og i weekends
• Du skal være udadvendt og have lyst til at skabe nye kontakter
• Du skal være selvstændig og have gode samarbejdsevner
• Du skal have lyst til at indgå i et allerede velfungerende team
Udvalgsarbejdet giver en bred kontaktflade inden for militarysporten med klubber, officials og forbundet i øvrigt. Udvalgsarbejdet
er spændende og udbytterigt på det personlige plan, og du får stor mulighed for at påvirke udviklingen inden for sporten.
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 military@rideforbund.dk eller asi@rideforbund.dk.
Skriftlig ansøgning sendes til job@rideforbund.dk
Ansøgningsfrist d. 28. februar 2019
Dansk Ride Forbund er et af DIF’s specialforbund, og 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.

Stillingen slås op som et led i Dansk Ride Forbunds politik om offentligt opslag af alle stillinger.
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