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Lidt om os: Danmarks Brydeforbund er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund med ca. 2000 
medlemmer, fordelt på 26 klubber i hele landet. Forbundet arbejder for at udbrede kendskabet til 

brydesporten. Læs mere om brydesporten i Danmark på brydning.dk 

Danmarks Brydeforbund søger en udviklingskonsulent  
 
Danmarks Brydeforbund søger en udviklingskonsulent til at udvikle brydesporten i Danmark.  
Vi søger en fleksibel og selvstændig medarbejder der tænker i muligheder, og med lyst til at 
arbejde med og blandt mennesker. 
For at kunne varetage jobbet kræves interesse og kendskab til brydesporten.  

Arbejdet vil bl.a. indeholde:  

• Klubbesøg ifm. udvikling af handlingsplaner i op til 12 brydeklubber 
• Afholdelse og videreudvikling af trænerkurser 
• Anden udviklingsarbejde af breddeidrætten indenfor dansk brydning 

Vi lægger vægt på følgende kvaliteter og kvalifikationer: 
• Inspirere og idéudvikle i samarbejde med klubberne 
• Praktisk erfaring med undervisning på trænerkurser ell. tilsvarende 
• Erfaring med at fastholde brydere og rekruttere frivillige 
• Erfaring med organisationsudvikling og gerne erfaringer med foreningslivet 
• God til at motivere mennesker og få dem til at se mulighederne 
• Kan holde flere bolde i luften ad gangen 
• Gode samarbejdsevner  
• Indgående kendskab til både græsk-romersk og fristilsbrydning 

 
Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at ansøger vil anvende egen bil i 
jobbet, mod udbetaling af befordringsgodtgørelse. Arbejdet kommer til at foregå i forskellige 
brydeklubber spredt over hele landet. 

Vi giver dig: 
• Et udfordrende job, hvor du gør en forskel 
• Stor indflydelse på planlægning af arbejdstiden 
• Mulighed for at prøve kræfter med opgaver af forskellig karakter 

 
Der er tale om en deltidsansættelse, med løn på timebasis efter gældende aftale inkl. feriepenge. 
Arbejdstiden er fleksibel, men der vil forekomme aften- og weekendarbejde. Tiltrædelse hurtigst 
muligt. 
 
Yderligere spørgsmål: Kontakt venligst Formand Palle Nielsen tlf. 42 23 24 80. 

Ansøgningsfrist: d. 31. januar 2016 kun via mail til Danmarks Brydeforbund info@brydning.dk 

 


