
 
 

 

Dansk Hang og Paraglider (DHPU) søger en udviklingskonsulent 

DHPU er et af 62 specialforbund, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Vi søger en positiv, 

vedholdende og dynamisk person, der har lyst til at arbejde med udviklingen af hang- og paragliding i 

Danmark.  

Udviklingskonsulenten skal arbejde selvstændigt med mange og alsidige opgaver. 

Om dig:  

Vi søger en konsulent som er vant til at arbejde i en politisk drevet organisation hvor udviklingen i høj grad er 

datadreven. Det er derfor vigtigt, at du kan analysere data og formidle resultaterne heraf til den politiske 

bestyrelse. 

DHPU arbejder i konstante strategiske forløb, hvor vi målrettet arbejder for at motivere og vejlede vores 

medlemmer, så vi i fællesskab kan nå vores resultater, det er derfor vigtigt, at du er vant til at arbejde 

strategisk med dine målsætninger. 

Når man arbejder strategisk i en frivillig organisation, så nøglen til strategisk succes, at vi kan kommunikere 

klart og tydeligt til vores medlemmer, hvorfor det er meget relevant at have du har gode kommunikative 

egenskaber. 

Meget af dit arbejde vil foregå på projektniveau, hvorfor det er en klar fordel, hvis du tidligere har arbejdet 

med projektledelse og er i stand til at organisere og facilitere din projektledelse på tværs organisationer. 

DHPU er en politisk drevet organisation, og vi samarbejder med mange forskellige nationale og internationale 

organisationer og myndigheder, du skal derfor gerne have flair for at begå dig i disse situationer. 

DHPU administrerer i dag alle danske licenser til hanggliding og paragliding, hvilket indebærer at meget af 

vores arbejde foregår i samarbejde med forskellige styrelser, vi opererer ligeledes med en række forskellige 

lovgivninger, som vi hele tiden skal påvirke og indordne os under, det er derfor ikke en ulempe at du har 

kendskab til den juridiske metode. 

Vi antager helt naturligt, at du har de nødvendige IT-kendskab til at kunne løfte ovenstående opgaver. 

 

Om stillingen:  

DHPU står overfor at skulle forny en 4-årige strategiaftale med DIF. Den nye 4-årige aftale vil rumme en 

videreførelse af nogle af de nuværende initiativer og med nye fokusområder, der er ved at blive udarbejdet af 

DHPU’s bestyrelse. 

Det er et krav at du har egen bil og ønsker at benytte denne i dit arbejde, da der vil være noget kørsel 

forbundet med jobbet. Der må påregnes aftenarbejde i et væsentligt omfang, weekendarbejde kan 

forekomme. 

 

 

http://www.dhpu.org/


 
 

Vi tilbyder: 

En fleksibel arbejdsplads, hvor du indgår i et konsulentteam med andre forbunds udviklingskonsulenter og 

fagfolk i et stærkt fagligt miljø i Idrættens Hus. 

Vi tilbyder også et job, hvor der vil være en høj grad frihed til at tilrettelægge dit eget arbejde. 

Et selvstændigt og udviklende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. 

Løn efter kvalifikationer og tiltrædelse 1. august 2021 eller efter aftale. 

Stillingen er på 37 timer. 

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sekretariatschef Helge Mogensen, på telefon 2027 3533 

eller Formand Michael Emmervadt Bach-Olesen på telefon 2612 2397. 

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt, dog senest søndag d. 27. juni.  

Ansøgningen og CV sendes til hmg@dif.dk. 

Ved at sende din ansøgning til ovennævnte e-mailadresse, accepterer du, at vi opbevarer din ansøgning samt 

de andre oplysninger, som du har sendt, indtil rekrutterings-processen er afsluttet, og i den efterfølgende 

periode, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os, men aldrig mere end 6 måneder. Yderligere 

accepterer du, at du har læst og forstået ovenstående persondatapolitik samt giver samtykke af egen fri vilje 

til, at vi må indsamle og anvende dine oplysninger.  

 

Om Dansk Hang- og Paraglider Union:  

Dansk Hang og Paraglider Union er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund med ca. 800 

medlemmer, fordelt på 16 klubber i hele landet. Unionen arbejder for at udbrede kendskabet til hang- og 

paragliding sporten. Unionen ledes af en valgt frivillig bestyrelse. 

Dit arbejdssted vil være forbundets kontor i Idrættens Hus i Brøndby, hvor du vil sidde sammen med andre 

udviklingskonsulenter og det er også der, du finder din faglige og daglige leder. Idrættens hus tilbyder adgang 

til styrketræningsfaciliteter, kantine og fagligt netværk. 
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