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Skole-projektkonsulent, deltid
Dansk Orienterings-Forbund (DOF) søger pr. 3. januar 2018 en Skole-projektkonsulent til
en tidsbegrænset deltidsstilling som ansvarlig for at afvikle Skolernes Find vej dag samt
implementere e-læring for Orienteringssporten.
Orienteringsløb er som skabt til folkeskolereformens fokus på idræt og fysisk aktivitet - både
når det gælder idrætstimerne og den understøttende undervisning i øvrigt. Du bliver en del af et
team som arbejder med afsæt i en fondsbevilling fra Nordea-fonden. Frem mod september
2018 vil din opgave blive domineret af to afgrænsede opgaver; Skolernes Find vej Dag 2018 og
E-læring i Orientering.
Skolernes Find vej Dag
Skolernes Find vej Dag er skoleevents arrangeret af DOF’s medlemsklubber med støtte fra
skoletjenesten. Opgaven består i generel eventkoordinering og understøttelse af de
arrangerende klubber i forhold til venuedressing og merchandise, pressearbejde, tilmeldinger
og kommunikation med skolerne. Skolernes Find vej Dag arrangeres d. 22. maj 2018. DOF
indgår forventeligt i Skole OL fra starten af skoleåret 2018, og implementering og koordinering
af dette vil også indgå i opgaverne.
E-læring
Der foreligger et konkret e-lærings-projekt, hvor der skal udvikles kurser i orientering til hhv.
elever, lærere og nybegyndere i sporten. Der findes i forvejen en mængde materiale som skal
struktureres og sammensættes til kursusforløb, men du skal også koordinere f.eks. nyt
videomateriale mv. Udviklingen sker i samarbejde med en ekstern leverandør af elæringsløsninger. Det første kursus forventes at være færdigt d. 1/6 2018.
I forbindelse med udvikling af e-læringskurserne vil det også være aktuelt med opdatering af
nogle af de trykte materialer, så de er tidssvarende og i overensstemmelse med elæringskurserne. Derudover vil der forekomme administration og ad hoc-opgaver.
Ansvarsområde og placering
Du er ansat på DOF`s sekretariat i Idrættens Hus, Brøndby og har i det daglige reference til
DOF’s Direktør. Dine opgaver bliver koordineret i samarbejde med DOF`s Skole- og
udviklingskonsulent og efter aftale med Skoleområdets formand, direkte udpeget under DOF`s
hovedbestyrelse. Der må påregnes nogen rejseaktivitet.
Profil
Du har evt. en idrætsfaglig uddannelse, enten som linjefag på læreruddannelsen eller læst
idræt på universitet
Du har evt. været idrætslærer/folkeskolelærer i grundskolen
Du har interesse for idræt og orienteringsløb, du er måske allerede aktiv udøver
Du har erfaring med projektarbejde, og i at samarbejde med mange forskellige faglige
interessenter, samt dertil gode kommunikationsevner
Du taler og skriver flydende dansk
Vilkår
Der er tale om en deltidsstilling normeret til 18,5 timer om ugen.
Stillingen er begrænset til 8 måneder fra 1. januar - 30. september 2018. Der kan forekomme
forlængelse af stillingen, men det forudsættes ikke fra start.
Løn 16.071 kroner pr. måned.

Orientering

sport & natur

Find vej i Danmark

Dansk
Orienterings-Forbund

Praktiske oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte DOF´s direktør Kenneth Majkjær Mikkelsen på
e-mail kmm@do-f.dk eller telefon 51 86 60 71.
Ansøgningsfrist – mandag den 11. december 2017 kl. 12.00
Ansøgning inkl. evt. bilag som én samlet pdf-fil via mail til kmm@do-f.dk. Herfra fremsendes
bekræftelse på modtagelse, og du kan forvente svar på din ansøgning umiddelbart efter
ansøgningsfristens udløb.
Samtaler afholdes i uge 50 med tiltrædelse fra 3. januar 2018 eller snarest derefter.
Dansk Orienterings-Forbund
Dansk Orienterings-Forbund (DOF) er specialforbundet som organiserer Orienteringsporten i
Danmark. Forbundet har sekretariat i Idrættens Hus i Brøndby, hvor 7 medarbejdere servicerer
sportens 73 klubber og ca. 7.000 medlemmer. DOF er nationalt organiseret under Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) og internationalt organiseret under IOF (International Orienteering
Federation). DOF er indplaceret som Verdensklasseforbund under Team Danmark.
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