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Danmarks Cykle Union Distrikt Sjælland søger en forretningsfører til videreudvikling af klubber 
og cykelløb i distriktet. 
 
Brænder du for cykelsport, og vil du være med til at fremtidssikre vores klubber og cykelløb på 
Sjælland. 
 
Danmarks Cykle Unions Distrikt Sjælland har vedtaget en plan for at øge servicering og 
rådgivning af distriktets klubber og lette klubbernes arbejde med at arrangere licenscykelløb og 
motionsløb i alle discipliner.  
 
Distriktet søger derfor en forretningsfører til en fuldtidsstilling, som kan være med til at 
udmønte denne handlingsplan. Stillingen refererer til distriktsbestyrelsen. Arbejdssted 
fastlægges efter nærmere aftale. 
 
Forretningsførerens primære opgave er at varetage distriktskontorets daglige drift for alle 
DCU’s discipliner, herunder: 

•  Rådgivning og servicering af distriktets klubber – herunder klubudvikling og  
    klubbesøg og hjælp til klubber i forbindelse med planlægning, ansøgninger og 
    afvikling af cykelløb. 
•  Administration af Distrikt Sjællands løbskalender, herunder godkende propositioner 
•  Fremme udviklingen af motionsløb i distriktet.  
•  Behandle og godkende licensbestillinger 
•  Ajourføring af medlems- og klubdatabase samt op- og nedrykning. 
•  Planlægge og arrangere bestyrelsesmøder, formandsmøder og årsmøder. 
•  Varetage distriktets økonomifunktion, herunder løbsafregning, kontingent- og 
     distriktsopkrævning. 
•  Ajourføre distriktets hjemmeside via DCU-kontoret. 
•  Ad Hoc-opgaver 

  
Stillingen kræver høj grad af fleksibilitet. En del af arbejdsopgaverne foregår sammen med 
distriktets frivillige og klubberne. Aften og weekendarbejde vil forekomme. 
 
Nøgleord for den vi søger 

•  Du kender forenings- og cykelmiljøet indgående og har erfaring med planlægning og  
   afholdelse af cykelløb. 
•  Du er IT kyndig. 
•  Du er selvkørende og beslutningsdygtig 
•  Du er åben, udadvendt og kommunikerende (også skriftligt) 
•  Sproglig Dansk og Engelsk i tale og skrift. 

 
Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer i niveauet 25.000-30.000 pr. måned. Vi tilbyder 
en høj grad af fleksibilitet og frihed til at planlægge din hverdag. Vi glæder os til at modtage din 
ansøgning på mail til job@cyklingdanmark.dk senest den 21. juni 2019 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Bo Belhage mail: bo.belhage@cyklingdanmark.dk. 
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