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Direktør til Bordtennis Danmark 
 

Bordtennis Danmark søger en direktør. Du er en dygtig leder, der engageret går forrest og 

med sikker hånd motiverer både ansatte og frivillige. 

Du er passioneret for sportens univers og ser dig selv have en central rolle i udviklingen af 

bordtennissporten. Herudover finder du det naturligt at sikre den daglige drift af 

organisationen. 

 

Bordtennis Danmarks fortsatte udvikling kræver en direktør med ledelsesmæssigt overskud samt 

menneskeligt engagement og som samtidigt besidder kompetencer inden for organisation, 

administration og økonomi. 

Du skal trives med at arbejde i et politisk system med en valgt bestyrelse og en masse dedikerede 

og kompetente frivillige, hvor du med udgangspunkt i fælles værdier og retning skal sikre 

gennemførsel af forbundets formål igennem bl.a. strategier og strukturplaner. 

 

Du træder naturligt ind i rollen som leder for administrationen, sparringspartner for bestyrelsen og 

frontperson for den øvrige organisation. Du kommer til at stå i spidsen for en dygtig organisation 

som både understøtter de mange bordtennisklubber i Danmark, men samtidigt bl.a. også varetager 

funktioner inden for såvel elite og bredde udvikling. 

Du arbejder for at den vedtagne vækststrategi for Bordtennis Danmark fortsat udleves og 

kommunikeres, og du arbejder struktureret med de igangværende innovative projekter, som er en 

naturlig del af udviklingen for sporten og som ultimativt skal sikre udbredelsen af bordtennis i 

Danmark. 

 

Dine ansvarsområder vil bl.a. omfatte: 

• Facilitator for regionale vækstteams og faggrupper. 

• Sikre og facilitere udbredelsen af Sukiru i Danmark samt evt. i udlandet. 

• Gennemførelse af årsmøde-, ledergruppe- og bestyrelsesbeslutninger. 

• Sikre et godt fællesskab i en organisation, der har mange forskellige opgaver og en alsidig 

hverdag. 

• Kontakt til og udvikling af samarbejdet med forbundets vigtigste samarbejdspartnere; 

Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Parasport Danmark. 

• Udvikling og vedligeholdelse af økonomistyring. 

• Sikre at bordtennisklubberne får den optimale sparring. 

 

Vores ønskeliste til dit CV: 

• Stor interesse for idræt/sport og indgående kendskab til måden, som foreningsidrætten 

organiserer sig på. Du kan have din primære interesse i bordtennissporten - dette er ikke et 

krav. 

• Erfaring med at lede en driftsorganisation og økonomisk forståelse. 

• Erfaring med bestyrelsesbetjening og/eller -arbejde. 

• Erfaring med at arbejde i et politisk set-up, og med at omsætte strategier til operationelle 

handlinger. 
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• Erfaring med og i stand til at optræde som Bordtennis Danmarks talsperson i forskellige 

sammenhænge. 

• Gode engelskkundskaber, både i tale og skrift. 

 

Som person håber vi bl.a., at du er:  

• Motiverende som leder og med lysten til at gå forrest og skabe engagement for den fælles 

sag. 

• Har godt humør, er imødekommende og skaber en god tone og et godt miljø. 

• Resultatorienteret og sikrer retning og opbakning til de fælles indsatser. 

• En god netværker, der kan skabe hensigtsmæssige relationer på tværs af 

bordtennisfaglige, kommercielle og idrætspolitiske miljøer – nationalt og internationalt. 

• I stand til at holde overblikket, og samtidigt har øje for de vigtige og helt afgørende detaljer.  

• Strategisk stærk og spiller dig selv på banen i relevante politiske sammenhænge. 

• Delegerende og lader gerne andre tage del i den fælles succes, erfaring med ledelse 

gennem andre er også en fordel! 

 

Bordtennis Danmark har kontor i Idrættens Hus i Brøndby, hvor forbundets senior elite miljø 

ligeledes holder til. Der er pt. ca. 9 årsværk ansat i forbundet, hvoraf flere er fordelt på 

deltidsstillinger. De varetager alt relateret til såvel til den administrative drift, klub og bredde 

udvikling samt elitemiljøet i form af landstrænere. 

 

Bordtennis Danmarks knapt 200 klubber har i alt ca. 9.000 medlemmer. Forbundet har en ambitiøs 

vækst- og udviklingsplan, som hen over de kommende år gerne skulle udmønte sig i en betydelig 

medlemsfremgang og en styrket helhedsorienteret talentudviklingsplan. 

 

Stillingen er en fuldtidsstilling på individuelle ansættelsesvilkår, hvor lønnen fastsættes efter 

kvalifikationer. 

 

Har du interesse i stillingen, er du meget velkommen til at kontakte et af følgende 

bestyrelsesmedlemmer, som udgør ansættelsesudvalget. 

Henrik Vendelbo (formand) +45 24 41 28 42 

Martin Christensen +45 29 31 10 64 

Klaus Dam +45 61 96 67 28. 

 

Yderligere oplysninger om Bordtennis Danmark findes på www.bordtennisdanmark.dk. 

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2023. Ansøgningen bedes sendes pr. mail til 

henrik.vendelbo@bordtennisdanmark.dk 
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