
 

 

Medarbejder til projekter og digitalisering 

Bordtennis Danmark – Idrættens Hus 

 

Har du god forståelse for at implementere digitale løsninger og brugervenlig formidling af data, så er du 

måske vores nye medarbejder til projekter og digitalisering. 

I Bordtennis Danmark (BTDK) søger vi en medarbejder til projekter og digitalisering. Du får en central rolle i 

forhold til at implementere BTDK’ nye digitaliseringsstrategi og i udviklingen og gennemførelsen af 

organisatoriske og kommercielle projekter.  

Du vil blive del af en spændende proces med at forandre og effektivisere forbundets arbejdsgange og 

selvbetjeningsløsninger, så data om fx medlemmer, økonomi og turneringer bliver let tilgængelige.   

Sammen skal vi finde digitale løsninger, der har til formål at øge BTDK’ synlighed og arbejde for at skabe 

medlemsvækst i perioden frem til 2025.  

Stillingen som medarbejder til projekter og digitalisering er placeret i vores sekretariat i Idrættens Hus i 

Brøndby.  

Der er tale om en fuldtidsstilling med start den. 1. maj 2021. 

 

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.: 

• Tilrettelæggelse af digitale arbejdsgange, så data om BTDK’ medlemmer, klubber og interessenter 

udnyttes og deles mest effektivt 

• Ansvar for spørgeskemaundersøgelser; indhente, udnytte og præsentere resultaterne på relevante 

digitale sociale platforme, hjemmesider  

• Arbejde med selvbetjeningsløsninger indenfor turnering og økonomi, samt udvikling og 

vedligeholdelse af hjemmeside.  

• Implementering af digitale løsninger i driften med alt, hvad det indebærer af opsætning, drift og 

”undervisning” af kolleger, medlemmer m.fl. 

• Tovholderrolle i forskelligartede projekter. 

• Arbejde med administrative opgaver, fx Portalen, fondsansøgninger og projektøkonomi. 

• Strukturere og systematisere diverse drev og arbejdsprocedurer i BTDK.  

• Grundet en lille organisation, vil du i lighed med resten af sekretariatet også skulle tage del i de 

daglige driftsopgaver. 



Vi forventer, at du; 

• har en bachelor eller tilsvarende fra en relevant videregående uddannelse. 

• har en grundlæggende viden og erfaring med anvendelse data, herunder formidling af samme.  

• har bred erfaring indenfor digitaliseringsområdet, samt kendskab til web og mobilteknologi.  

• kan sætte dig ind i ny teknologi og se effektiviseringspotentialet heri, og at du har lyst til det 

tekniske arbejde foran skærmen  

• Har erfaring med projektarbejde, herunder gerne projektansøgninger. 

• kendskab til bordtennis eller erfaring fra anden idrætsorganisation vil være en fordel, men er ikke 

et krav.  

• har overblik, engagement, gode samarbejdsevner og systematik. 

 

På det personlige plan  

Du motiveres af at løse opgaverne med høj kvalitet i en organisation, hvor der er højt til loftet og 

omstillingsparathed er en nødvendighed. Du er kendetegnet ved at kunne arbejde selvstændigt og bevare 

overblikket i en hverdag med meget forskelligartede opgaver. Du er udadvendt, imødekommende og evner 

at samarbejde og skabe relationer på alle niveauer. Som en dygtig digitaliseringskonsulent forstår du, at det 

handler om at give det, der er behov for – og ikke nødvendigvis det, der bliver spurgt om. Vi forventer 

derfor, at du er en proaktiv og rig på ideer - og selv løbende kommer med forslag til digitale løsninger. 

Da formidling og synlighed er centrale elementer i BTDK’s vækststrategi er det vigtigt at du bidrager til 

kommunikationen ud til medlemmerne via sociale medier og egne digitale platforme.   

 

Om Bordtennis Danmark 

BTDK’ medlemmer er ca. 200 bordtennisklubber med over 10.000 medlemmer. Det er BTDK’ primære 

opgave at fremme samarbejdet mellem klubberne og repræsentere disse overfor DIF, Team Danmark og en 

række internationale bordtennisforbund. Bordtennis Danmark overgik ved politisk beslutning til en ny 

struktur i 2019, og er i en gennemgribende forandring af hele forbundet, samarbejdet med klubberne, 

produkterne, kompetencer, mindset og strategi 2025. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med 

skiftende og forskelligartede opgaver i en organisation, som er kendetegnet ved en uformel omgangstone.    

 

Kontakt og ansøgning  

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Martin Lundkvist, tlf.nr. 4070 

9999. Du kan desuden finde mere information om BTDK på www.bordtennisdanmark.dk.   

Ansøgningsfrist er den 5. marts 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 10 og 2. samtale i uge 12 2021. 


