TD-ansvarlig for dressur
Dansk Ride Forbund søger en TD-ansvarlig for dressur med tiltrædelse snarest muligt. Som TD-ansvarlig skal du, sammen med
Dressurudvalget og i tæt samarbejde med Dansk Ride Forbunds administration, være drivkraften i både den nutidige og fremtidige
udvikling af dressursporten i Danmark.
Dine opgaver vil være alsidige, men arbejdsområderne vil bl.a. være:
• I samarbejde med den TD-ansvarlige for springning at koordinere, tilrettelægge og sikre gennemførelse og udvikling af strategi
for TD-uddannelsen.
• Kontaktperson til TD’er på B og C niveau i forhold til vejledning, supervision samt uddannelses-og opgaveplanlægning.
• Ansvarlig for tilrettelæggelse af officials-samlinger og kurser for TD’ere i samarbejde med den TD-ansvarlige for springning,
administrationen og evt. disciplinudvalgene.
• Fordeling af TD’er i samråd med den TD-ansvarlige i springning til A- og B-stævner samt mesterskaber.
• Løse evt. problemstillinger i forbindelse med TD’ernes arbejde i hverdagen.
• Deltagelse i Dressurudvalgsmøder.
Dressurudvalget beskæftiger sig bl.a. med:
• Uddannelse af officials.
• Kvalitetsudviklingsprojekter, herunder DRF’s fokusområder.
• Reglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling.
• Stævnetilrettelæggelse og –afvikling for ponyer og heste, herunder et tæt samarbejde med de stævnearrangerende klubber.
omkring kvalitetsudvikling, propositioner m.v.
• Udvikling af koncepter, turneringer, cups m.v.
• Dressurryttere/-heste fra breddeniveau til eliteniveau.
• Dressurrelaterede emner og problematikker.
• Rådgivning/sparring til bestyrelsen, andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessenter.
Personprofil:
• Du skal være uddannet TD under Dansk Ride Forbund og have været kontinuerligt aktiv i mere end 5 år.
• Du har stort kendskab til og interesse for dressursporten.
• Du skal have lyst til at tage del i udviklingen af sporten i Danmark.
• Du skal være fleksibel, da en del af udvalgsarbejdet ligger om aftenen og i weekender.
• Du skal være selvstændig, struktureret og have gode samarbejdsevner, da du får en bred vifte af samarbejdspartnere i
administrationen, rideklubber, stævnearrangører, ryttere og officials.
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.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning på mail job@rideforbund.dk inden d. 8. december 2019
Yderligere oplysninger kan fås hos Sport- og Servicechef Anne Silfwander på telefon 20 44 66 21 eller mail asi@rideforbund.dk

