Vil du have indflydelse på fremtidens militarysport?

Banker dit hjerte for militarysporten? Har du gode ideer til, hvordan Forbundets kerneopgaver:
vi udvikler dansk militarysport? Og synes du også, at mange flere
Klubudvikling
burde ride military? Så er det måske dig, vi søger til Militaryudvalget. Uddannelsesvirksomhed
Rådgivning og service
Vi søger en formand og to udvalgsmedlemmer til udvalget. Som
Konkurrencevirksomhed
udvalgsmedlem skal du sammen med dine kolleger i udvalget og
Landshold og
administrationen være drivkraften i udviklingen af militarysporten i
talentudvikling
Danmark – både nu og i fremtiden.
Kontakt til omverdenen og
det politiske system
Udvalget skal bl.a. arbejde med:
Forbundets værdier:
 Rekruttering af nye ryttere til sporten.
 Udviklingen af militaryryttere fra begynder- til konkurrenceniveau. Passion
Harmoni
 Inspiration og fastholdelse af rytterne i militarysporten
Sikkerhed først
 Stævnestruktur og stævnetilrettelæggelse.
Dygtiggørelse
 Uddannelse af officials.
Hæderlighed
 Talentudvikling og landshold.
Hvem er du?
 Du interesserer dig for og har kendskab til militarysporten.
 Du brænder for at være en del af udviklingen af sporten i
Danmark.
 Du er fleksibel, da en del af udvalgsarbejdet ligger om aftenen og
i weekender.
 Du er selvstændig, struktureret og har gode samarbejdsevner,
da du skal arbejde sammen med dine udvalgskolleger,
administrationen, klubber og officials.
Stillingerne er ulønnede, men omkostninger i forbindelse med
udvalgsarbejdet dækkes.
Du oparbejder også kvalifikationer, som du kan bruge i dit civile liv.
Udvalgsposterne er tidsbegrænsede til en 4-årig periode, men der vil
være mulighed for forlængelse.
Stillingerne slås op som et led i Dansk Ride Forbunds politik om
offentligt opslag af alle stillinger.

Vi glæder os til at modtage
din ansøgning senest den
15. januar 2017 på mail
military@rideforbund.dk
eller med post til Dansk
Ride Forbund, Brøndby
Stadion 20, 2605 Brøndby.
Eventuelle spørgsmål til
stillingen kan rettes til
koordinator
Anne Silfwander på
tlf: 43 26 28 19 eller mail
military@rideforbund.dk
Læs mere om os på
www.rideforbund.dk
Dansk Ride Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

