
 

 

web cyklingdanmark.dk 
facebook facebook.com/DanmarksCykleUnion 
Twitter twitter.com/dcucykling 
email  dcu@cyklingdanmark.dk 
tel +45 43 26 28 02 

 

Danmarks Cykle Union 
Danish Cycling Federation 
 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby 
Denmark 

#VIELSKERCYKELSPORT 

DANMARKS CYKLE UNION 

Danmarks Cykle Union søger sponsor- og partnerkonsulent  
Dansk cykling er inde i en rivende udvikling og med henblik på at udvide og styrke vores 
kommercielle indsatser, søger vi en ny medarbejder til at varetage kontakt til nye- og eksisterende 
sponsorer og partnere.  
Har du kompetencer, indsigt, lysten og viljen, til at afdække og etablere nye sponsoraftaler, der 
skaber synlighed for dansk cykling på tværs af discipliner, så er det dig vi mangler. 
 
OM DIG: 
Du… 

• Har lyst til- og erfaring med at arbejde med opsøgende salg af sponsorater og etablering af 
partnerskaber i sportens verden. 

• Har kompetencerne, som sikrer at du kan afdække potentialer og muligheder. 
• Har din værktøjskasse fyldt med indsigt i sponsorarbejde og ikke mindst aktivering af disse. 
• Kan sætte dig i sponsorernes sted og optimere værdien af aftalerne, på tværs af brancher.  
• Er motiveret for et spændende og udfordrende job, som du selv er med til at rammesætte. 
• Er målrettet, energisk, tillidsvækkende, troværdig og holder hovedet koldt i pressede 

situationer. 
• Er rådgiver fremfor sælger, med kompetencer på højt niveau, hvor du kan skabe synergi 

mellem DCU og vores sponsorer. 
• Er vant til at opsøge, gennemføre og lukke aftalen.  
• Er vant til at arbejde selvstændigt, men dog med rammer, afsatte budgetter og deadlines. 
• Er vellidt, positiv og arbejder gerne på tværs af organisationen sammen med engagerede og 

gode kolleger. 
• Er klar til at træde til, når det brænder på i andre grene af vores fælles organisation  

 
 
OM JOBBET: 
I sportens verden er vi afhængige af sponsorater, der kan understøtte vores indsatser.  
Derfor ’efterlyser’ vi nu en ny medarbejder der kan medvirke til at føre den positive udvikling i 
dansk cykling videre, med særligt fokus på at tiltrække nye sponsorer til DCU.  
 
Personen vi leder efter, skal udover at matche de ovennævnte punkter, være relations skabende 
og løbende opdateret på udvikling og tiltag indenfor salg af sponsorater. 
Vores nye medarbejder sælger ikke – vedkommende skaber stærke partnerskaber - hvor der er 
sammenhæng mellem events og sponsorer/partnere. 
 
Vi holder samtaler løbende med henblik på en snarlig tiltrædelse, gerne 1. december 2022.  
 
DCU er hjemmehørende i Idrættens Hus i Brøndby, hvor du også vil have arbejdssted. 
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er knald på dagligdagen, hvor der er højt til loftet og hvor 
kollegaerne er dedikerede. 
Din lønpakke vil bestå af fast løn med provisionstillæg. 

 
Nærmere information: 
Har du spørgsmål til stillingen som sponsormedarbejder, er du velkommen til at kontakte en af 
nedenstående: 
Direktør Martin Elleberg Petersen:  
mail: mep@cyklingdanmark.dk / mobil: 2234 1001 
 
Kommunikations- og Kommerciel chef Ulrich Gorm Albrechtsen:  
Mail: ulrich.gorm@cyklingdanmark.dk / mobil: 2940 0202 
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Danmarks Cykle Union: 
Danmarks Cykle Union (DCU) er en medlems- og interesseorganisation for alle, der bruger cyklen 
til konkurrence, træning eller motion. 
 
DCU har flere end 30.000 medlemmer og mere end 300 klubber over hele landet.  
 
DCU er medlem af Danmarks Idrætsforbund og er Team Danmark Verdensklasseforbund 
- fordi vi vinder medaljer til Danmark. 
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