
Generalsekretær til Dansk Cricket-Forbund 

 
Kan du overtage ansvaret for videreudviklingen af Dansk Cricket-Forbund (DCF)?  
 
Til at støtte den fortsatte sportslige, medlemsmæssige og organisatoriske udvikling ønsker 
DCF at ansætte en generalsekretær til at styrke og effektivisere organisationen i forhold til den 
daglige ledelse, støtten til forbundets 40 klubber og 2.000 medlemmer - samt den strategiske 
udvikling.  
 
DCF ønsker at samarbejdet mellem administration og bestyrelse effektiviseres og 
professionaliseres. Flere af bestyrelsens nuværende opgaver skal overgå til 
generalsekretæren, for at bestyrelsen kan have større fokus på den strategiske udvikling af 
forbundet. Dette betyder, at jobbet også indeholder en række operative opgaver. 
 
DCF ser en professionalisering og effektivisering af organisationen som en forudsætning for 
succes med den øvrige udvikling af forbundet. Der er derfor behov for, at du træder tydeligt og 
engageret ind i forbundets strategiske ledelse og påtager dig opgaven med at gennemføre de 
nødvendige forandringer og tilpasninger af arbejdsgange og rutiner, samtidigt med varetagelse 
af daglige opgaver i samarbejde med de øvrige fem medarbejdere.  
  
Du vil få ansvar for at etablere en ny decentral udvalgsstruktur til sikring af bedre 
kommunikation og inddragelse af de frivillige kræfter på flere niveauer i forbundet. 
Målsætningen er en hurtigere og smidigere administration samt at involveringen af 
medlemmerne i forbundets aktiviteter styrkes.  
 
DCF har udarbejdet en strategiplan, som endnu ikke operativ. For at strategien kan realiseres, 
bliver en af de første opgaver at konkretisere denne såvel internt i forbundet som eksternt 
overfor økonomiske interessenter, bl.a. Danmarks Idrætsforbund. 
 
DCF tilbyder et job i et spændende og dynamisk specialforbund med en god økonomi, hvor det 
er afgørende at mestre både rollen som daglig leder og det løbende samarbejde med de 
folkevalgte i forbundet, hvor det at promovere og udvikle cricketsporten skal ske i respekt for 
medlemmernes interesser og sportens kulturelle baggrunde. 
 
DCF lægger vægt på: 
• En relevant uddannelsesbaggrund med kendskab til økonomi og organisation 
• Relevant ledererfaring 
• Erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse i frivillige organisationer 
• Erhvervserfaring inden for PR, markedsføring, salg og event-marketing 
• Kendskab til cricket eller lyst og villighed til at lære sporten at kende 
• Anden relevant erfaring fra sportens verden 
• Evnen til at kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk 
 
Der henvises til en uddybende stillingsbeskrivelse på www.cricket.dk 
 
Yderligere spørgsmål til stillingen kan rettes til bestyrelsesmedlem John D. Møller (mobil 2515 
2908) eller konsulent Klaus Frejo (mobil 2238 1387). 
 
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. 
 
Klik her for at ansøge  
 
Ansøgningsfristen er søndag d. 19. juni 2016 kl. 12.00, og da der ønskes snarlig tiltrædelse 
forventes første interviewrunder afholdt i Brøndby tirsdag d. 21. juni (eftermiddag/aften) og 
evt. lørdag d. 25. juni. 


