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Stillingsopslag: Projektchef i Danmarks Cykle Union 
 

Danmarks Cykle Union søger en projektchef til eventorganisationen med ansvar for PostNord Danmark 

Rundt 

 
Danmarks Cykle Union er en interesseorganisation for aktive cykelryttere og alle, der klæder om og bruger 
cyklen som konkurrence-, trænings- og motionsredskab og består af mere end 340 klubber og cirka 33.000 
medlemmer fordelt over hele landet. Danmarks Cykle Unions administration består af 26 medarbejdere – 
Fordelt på en sportslig sektion, administration og eventafdeling. 
 

Det velrenommerede og højt profilerede løb PostNord Danmark Rundt ejes af Danmarks Cykle Union. Løbet 

arrangeres i samarbejde med vores hovedsponsor PostNord samt mere end 200 engagerede og kompetente 

frivillige. Løbets historie strækker sig helt tilbage til 1985, hvor det blev afviklet under navnet Bikuben Danmark 

Rundt. Senere ændrede løbet navn til Post Danmark Rundt og i 2016 til løbets nuværende navn – PostNord 

Danmark Rundt. 

 

Kompetencer og opgaver 

Som projektchef i Danmarks Cykle Union skal du have ledelseserfaring samt meget gerne erfaring indenfor 

sportsevent og/eller idræts- og foreningsverdenen generelt. Du skal have gode kommunikative evner både 

mundtlig og skriftligt, og dine arbejdssprog er dansk og engelsk. Du skal evne at arbejde i et politisk system 

med en valgt bestyrelse og masser af passionerede frivillige.  

 

Du skal: 

• håndtere administrative opgaver og herunder projekt- og økonomistyring 

• kunne arbejde struktureret og i tæt samarbejde med sponsorer, kommuner, myndigheder m.fl. 

• kunne lede og motivere de frivillige, der udgør en uvurderlig ressource i Danmarks Cykle Union 

• bidrage til oplevelsen af et succesfyldt PostNord Danmark Rundt 

• sikre fremadrettet udvikling 

• indgå i ny eventstruktur og kunne bidrage med dine eventkompetencer og herunder: 

o Mesterskaber, Battle Of The North, internationale løb med videre 

 

Som person er du energisk, dynamisk, initiativrig og inddragende. Du evner at stå fast, og du kan arbejde for 

resultatmål, som ikke kun er dine egne. Som udgangspunkt er der tale om minimum en halvtidsansættelse, 

som kan reguleres efter behov.  

 

Der er forventet opstart på stillingen 1. november 2020 

Løn- og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med de stillede krav. 

 

Spørgsmål kan rettes til Martin Elleberg på e-mail: mep@cyklingdanmark.dk mobil: +45 2234 1001 

 

Ansøgningen sendes til job@cyklingdanmark.dk.  

Ansøgningsfrist er mandag d. 15. september, 2020 kl. 12.00. 
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