Foreningen Af Divisionsklubber i Danmark Brøndby søger:
Turneringsadministrator
Divisionsforeningen søger turneringsadministrator til varetagelsen af turneringsadministrationen for
fodboldklubberne i 3F Superliga, NordicBet LIGA samt 2. & 3. division.
Om jobbet
Vi kan tilbyde en spændende stilling som turneringsadministrator hos Divisionsforeningen. Du har muligheden for at
blive en del af et team, der varetager områderne turneringer, kontraktfodbold, klublicens og sikkerhed. Vi servicerer
dagligt de 48 Liga- og divisionsklubber, der er medlem af Divisionsforeningen. Vi er også administrator for Sydbank
Pokalen lige fra 1. spillerunde i august måned til den traditionsrige Sydbank Pokalfinalen i maj, hvor vi er
finalearrangør i et tæt samarbejde med DBU og DBU Bredde.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Turneringsdrift (vi bruger fodboldens administrationssystem, Foda), fx oprettelse af turneringer/kampe,
løbende flytning af kampe, oprettelse af spillerlister, opgørelse af beregninger m.v.
• Daglig service til vores 48 medlemsklubber, fx hjælp til fortolkning af regler, opsamling af diverse input og
forslag, opdatering af spillerlister, forsikringsforhold m.v.
• Administration af spillerkontrakter/ophørsaftaler/lejeaftaler under vejledning fra vores ansvarlige
kontraktfodboldadministrator
• Administrationsopgaver relateret til vores uddannelser (Sikkerhedschef uddannelsen og
Kontrolløruddannelserne)
• Løbende ad hoc assistance til Divisionsforeningens øvrige teams og medarbejdere.
Du vil blive del af en dynamisk arbejdsplads. Elitefodboldverdenen er ofte en brændende platform, som hele tiden
udvikler sig og er i bevægelse. Vi søger en stabil og serviceminded person, som er en god administrator,
velformulerende i skrift og tale og gerne talminded. Vi kommer periodevis i uforudsete eller pressede situationer,
hvorfor du skal kunne holde hovedet koldt når det brænder på. Det vil være en fordel hvis du har erfaringer fra en
fodboldklub eller god indsigt i dansk klubfodbold.
Om Divisionsforeningen
Divisionsforeningen repræsenterer de professionelle fodboldklubber i Danmark og arbejder for at fremme deres
medlemmers interesser både nationalt og internationalt. Vores medlemmer er klubberne i 3F Superliga, NordicBet
LIGA samt i 2. & 3. Division. Din arbejdsplads bliver Fodboldens Hus i Brøndby, hvor du får 17 engagerede kollegaer
med vidt forskellige baggrunde og arbejdsopgaver.
Ansøgning
Hvis du er interesseret hører vi meget gerne fra dig snarest muligt. Send din ansøgning, dit CV og dokumentation for
din uddannelse til Divisionsforeningen på e-mail: df@df.dbu.dk. Vi indkalder til samtaler løbende og tager opslaget
ned, når vi har fundet den rette til jobbet – så kom gerne til tasterne hurtigst muligt og send din ansøgning til os.
Skriv ”turneringsadministrator” i emnefeltet.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Ebbesen, turneringschef, på telefon 4051 9080.

