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Bordtennis Danmark (BTDK) 
søger Økonomi- og administrationsansvarlig medarbejder                                                                      
 
BORDTENNIS DANMARK  
Bordtennis Danmark er bordtennissportens specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF).      
BTDK’ formål er at fremme bordtennissportens udbredelse i Danmark.  

BTDK træffer beslutninger om at afholde landskampe og Danmarksmesterskaber, gennemfører 
trænerkurser, afholder bordtennisevents- og camps samt sikrer løbende, at regionale udviklingsmiljøer for 
ungdom understøttes såvel som de lokale klubber.  

BTDK har ca. 10.000 medlemmer fordelt på 209 klubber. 

 
OM STILLINGEN 
Vi søger en erfaren medarbejder til at lede det økonomiske og administrative arbejde på forbundets 
sekretariat i Idrættens Hus i Brøndby.  

Stillingen indebærer et stort ansvar for styring af de økonomiske og administrative opgaver i BTDK’ 
sekretariat. Det gælder de interne opgaver såvel som for de administrative services, som forbundet tilbyder 
klubberne. 

Som økonomi- og administrationsansvarlig kommer du til at arbejde tæt sammen med direktøren, som 
også bliver din nærmeste leder. 

En af dine væsentlige opgaver bliver at stå i spidsen for BTDK’ fremtidige administrative- og økonomiske 
set-up, hvor fokus er på opgaveløsning, ansvar, økonomistyring, transparens og effektivisering.  

Du får desuden en central rolle som sparringspartner for forbundets direktør, hvor det blandt andet er 
væsentligt, at du proaktivt kan medvirke til at kvalificere de økonomiske og administrative beslutninger på 
baggrund af data og nøgletal. Du bliver ligeledes ansvarlig for den økonomiske rapportering til forbundets 
bestyrelse.  

 
STILLINGENS ANSVARSOMRÅDER  

• Økonomistyring 
• Budget – og budgetopfølgning 
• Administration af aftaler med bl.a. DIF og Team Danmark. 
• Daglig bogføring 
• Sekretariatsopgaver 
• Klubservicering 
• Projektøkonomistyring 
• Fondsansøgninger 
• Lønadministration 
• Daglig drift 
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KVALIFIKATIONER OG PROFIL 
Vi søger en kandidat, der har en relevant uddannelse inden for regnskab og stor erfaring med både 
bogholderi og administration.  

Derudover forventer vi, at du har en profil, der: 

• Kan drive og udvikle BTDK’ økonomifunktion. 

• Kan indgå i eller stå for stort set alle opgaver i sekretariatet – lige fra bogføring, over 
sekretariatsovergaver til rapportering  

• Kan varetage og udvikle administrative funktioner  

• Har lyst og evne til aktivt at samarbejde med øvrige kollegaer på sekretariatet  

• Har forståelse for og lyst til at arbejde i et foreningsdrevet idrætsforbund  

• Har indsigt i og erfaring med økonomistyring og rapportering 

• Har brede IT-kompetencer  

• Evner bestyrelses- og direktionsbetjening 

• Evner at kommunikere i øjenhøjde med interessenter, herunder klubber, udviklingskonsulenter og 
samarbejdspartnere som Team Danmark og DIF.  

 
Det er en fordel men ikke et krav, hvis du har erfaring fra idrætsverdenen, foreningslivet eller anden 
medlemsdreven organisation.  

 
BORDTENNIS DANMARK TILBYDER 

• Muligheden for at arbejde med udviklingen af økonomi- og administrationsfunktionen efter en 
periode med outsourcing. 

• Dygtige og meget motiverede kollegaer 

• En stilling med et stort ansvar og mange udfordringer 

• Et godt socialt miljø, hvor trivsel har høj prioritet 

• En arbejdsplads i en idrætsorganisation med stor variation i hverdagen 

• En uformel og uhøjtidelig omgangstone i en lille organisation. 
 
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 
Løn aftales på baggrund af din baggrund og erfaring.  
 
Ansøgningsfristen er fredag den 16.april 2021. Første samtale afholdes i uge 16 og anden samtale 
afholdes i uge 17. Vi ønsker at besætte stillingen pr. 1.6.2021.  
 
Din ansøgning skal sendes pr. mail med vedhæftning af CV til direktør Martin Lundkvist på mail: 
martin.lundkvist@bordtennisdanmark.dk 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Martin Lundkvist på 4070 9999 
eller ovenstående mail.  
 
Du kan endvidere læse mere om Bordtennis Danmark på www.bordtennisdanmark.dk  
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