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Projektleder til Dansk Sejlunions nye hjemmeside
Er du stærk på web, marketing og kommunikation? Så kan du blive Dansk Sejlunions nye
projektleder. Der er tale om en tidsbegrænset, etårig ansættelse.
Dansk Sejlunions hjemmeside er en vigtig platform for vores formidling af viden, service, salg
og kommunikation. Den er imidlertid utidssvarende - og skal fornys. Som projektleder for
hjemmesideprojektet får du ansvaret for dets gennemførelse.
Dit eget faglige hovedfokus er på indhold og formidling, og du skal sammen med vores ITmedarbejder samarbejde med eksterne udviklere. Vores forståelsesmæssige ramme for
hjemmesiden er Inbound Marketing og Growth Driven Design, og vi ser det som en klar fordel,
at du har kendskab til disse.
Dine øvrige opgaver er blandt andet:
•
•
•
•

at understøtte vores arbejde med sponsorer og kommercielle partnere i forhold til
branding, akkvisition og opfølgning
at skabe relevant, nyt indhold til hjemmesiden og støtte kollegernes arbejde med
indhold og formidling
at bidrage med ideer til eller deltage i projekter, der skal skaffe sejlklubberne flere
medlemmer eller med et grønt og samfundsmæssigt perspektiv skal åbne sejlsporten op
i forhold til nye målgrupper
at bidrage til kommunikationsindsatsen på SoMe og gennem nyhedsbreve, hvor vi
ønsker større rækkevidde

Din vigtigste kompetence er evnen til (og erfaringen med) at stå i spidsen for et webudviklingsforløb med afsæt i et marketingperspektiv. Også øvrige kompetencer vil være nyttige i forhold
til formidling, sponsorleverancer, design, grafik, SoMe mv.
Dit CV behøver ikke være langt, men du skal have en vis erfaring, fx. fra en mindre virksomhed
eller organisation, hvor du har haft et selvstændigt ansvar for webprojekter og kan
dokumentere resultater.
Du skal selvfølgelig kunne samarbejde og sparre med dine kolleger. Du skal være energisk,
kunne sikre fremdrift og være nysgerrig over for nye muligheder og partnerskaber. Du skal
være sikker og velformuleret i dansk på skrift. Kendskab til sejlsport er en fordel, men ikke en
betingelse.
Du skal have god forståelse for sportens foreningsverden og de mange frivillige ledere.
Ansættelsen er etårig. Arbejdsstedet er Idrættens Hus i Brøndby, men du skal være fleksibel, da
vi har kolleger og medlemmer over hele landet. Arbejdstiden er fuld tid med mulighed for
fleksibilitet i forhold til dit og vores behov.
Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Sejlunions direktør, Christian
Lerche. Mail: christian@sejlsport.dk. Telefon: 88207001. Send gerne din ansøgning til
christian@sejlsport.dk senest den 20. februar 2019.
Dansk Sejlunion er interesseorganisation for 255 sejlklubber med i alt cirka 52.000 aktive
medlemmer. Vi arbejder for de bedst mulige vilkår for sejlere og bådejere, som er organiseret i
sejlklubberne. Vi varetager blandt andet klubudvikling, sejladsaktiviteter, uddannelse af
fritidssejlere samt udvikling af talent- og elitesejlere i olympiske bådklasser. Dansk Sejlunion
har godt 20 medarbejdere. Vi har sekretariat i Brøndby og er tilstede i Sejlsportscentret i
Aarhus.

