Brøndby, september 2018

Bredde- og uddannelseskonsulent til Dansk Sejlunion
Brænder du for at være med til at få flere ud at sejle og for at styrke sejlernes
kompetencer og oplevelser på vandet? Så er du måske Dansk Sejlunions nye breddeog uddannelseskonsulent.
Du får ansvaret for Dansk Sejlunions uddannelser, som bl.a. retter sig mod
fritidssejlere og klubledere. Du får til opgave at rådgive klubber om bl.a. ledelse,
uddannelse og sikkerhed, og det bliver dit ansvar, at vores tilbud til klubledere,
tursejlere og den helt almindelige sejler hele tiden forbedres.
Også sejlsportens ansvarlighed i forhold til samfundet og miljøet er
væsentlige pejlemærker.
På alle områder forventes du at have fokus på udvikling – og på at finde eksterne
midler til nye projekter og aktiviteter, som kan få flere til at sejle mere.
Som bredde- og uddannelseskonsulent er opgaverne bl.a.:
Uddannelse:

•
•
•
•

Udvikling og administration af fritidssejleruddannelser i Dansk Sejlunion,
herunder dialog med myndigheder og uddannelsesinstitutioner
Udarbejdelse og vedligeholdelse af Dansk Sejlunions
undervisningskoncepter og -materialer
Udvikling af sejlklubbers uddannelsestilbud for tur- og fritidssejlere
Udvikling og gennemførelse af uddannelser som sejlerskolerinstruktører
og -lærere

Tur- og fritidssejlads:

•
•
•
•
•
•
•

Udvikling af Dansk Sejlunions tilbud til bredde- og tursejlere
Samarbejde med Danske Tursejlere og sejlklubber – bl.a. om turbøjer
Sparring med myndigheder om regler for fritidssejlere
Udarbejdelse af høringssvar til myndigheder
Deltagelse i Søsportens Sikkerhedsråd
Generel rådgivning om køb/salg/reparation af båd
Vejledning i forhold til gældende regler for sejlads

Bådforsikring/klubforsikring:

•
•
•
•
•

Interessevaretagelse på forsikringsområdet
Klubbens forsikringer/idrættens forsikringer
Vejledning af sejlere om forsikringsforhold
Samarbejde med mægler og forsikringsselskab
Udvikling af forsikringstilbud

Hertil kommer nye opgaver, som knytter sig til nye tilbud og aktiviteter på
breddeområdet, som du udvikler i samspil med kolleger og interessenter.

Vores ønsker til dine kompetencer spænder vidt. Men altoverskyggende skal du have
et indgående kendskab til sejlsporten - og besidde idéer, evne, vilje og energi til at
skabe udvikling af den organiserede sejlsports tilbud til fritidssejlerne.
Det vil være rigtigt godt, hvis du har:

•
•
•
•
•
•
•

Stor viden om undervisning, idérigdom i forhold til sejleruddannelse og
faglig viden om fritidssejleruddannelserne
Godt kendskab til klubliv og frivillig idrætsledelse
Forståelse for sejlsportens samfundsmæssige ansvar og idéer til at
skabe projekter på dette område
Gode samarbejdsevner i forhold til interne og eksterne
samarbejdspartnere
Nysgerrighed, åbenhed over ny viden og parathed til at afprøve ideer og
modeller samt lyst til at dele viden med andre
Gode kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt – med lyst til
formidling gennem vores egne og eksterne kanaler
Systematik og orden i forhold til administration af diverse ordninger

Vi tilbyder et alsidigt job med stor selvstændighed og en bred kontaktflade i og
omkring sejlsporten. Vi aflønner efter dine kompetencer.
Hvis du er interesseret i jobbet, så send din ansøgning til ds@sejlsport.dk senest den
28. september 2018. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte
direktør Christian Lerche på telefon 5155 7494.

Dansk Sejlunion er interesseorganisation for 256 sejlklubber med i alt cirka 52.000
aktive medlemmer. Vi arbejder for de bedst mulige vilkår for sejlere og bådejere, som
er organiseret i sejlklubberne, og varetager blandt andet klubudvikling og
sejladsaktiviteter, uddannelse af fritidssejlere samt udvikling af talent- og elitesejlere
inden for olympiske bådklasser. Dansk Sejlunion har ca. 20 medarbejdere, der arbejder
over hele landet. Dansk Sejlunion har pt. sekretariat i Brøndby, men et andet
arbejdssted kan komme på tale.

