
 

Badminton Danmark søger ny talentudviklingschef 
Dansk badminton er en international succeshistorie, og Danmark er blandt verdens bedste badmintonnationer. Men 
konkurrencen bliver stadig mere intens og for at fastholde Danmarks placering i verdenstoppen, er det afgørende, at 
vores talentudvikling også er i verdensklasse. 

Det er her vores talentudviklingschef kommer ind i billedet. 
 
 

Stillingen 

Jobbet som talentudviklingschef i Badminton Danmark er både inspirerende, spændende og alsidigt, men også 
udfordrende - både personligt og fagligt. 

Du vil være leder af Badminton Danmarks talentudvikling med ansvar for at drive og udvikle Badminton Danmarks 
talentudvikling yderligere. 

Du skal kunne indgå i tætte samarbejdsrelationer med relevante aktører indenfor talentudvikling, både spillere, trænere og 
ledere i mange forskellige sammenhænge (klubber, kredse, kommuner, landshold, etc.). Her skal du med din 
personlighed og faglighed skabe gode og tillidsfulde relationer og et tæt samarbejde. 

Du vil være overordnet sportslig ansvarlig for Badminton Danmarks centrale talentudviklingsaktiviteter. Det vil sige 
ansvarlig for landsholdsaktiviteterne for ungdom (U15, U17 og U19). I den rolle skal du både være faglig 
sparringspartner for de pågældende ungdomslandstrænere og sikre en overordnet ”rød tråd” i 
ungdomslandsholdsaktiviteterne på tværs af årgange. 

Badminton Danmark har udviklet en ny talentudviklingsstrategi, og som talentudviklingschef vil du være den primære 
ansvarlige for, at de centrale indsatsområder i strategien bliver efterstræbt og opnået. 

 
 

Dine ansvarsområder omfatter blandt andet 
• Overordnet sportslig ansvarlig for Badminton Danmarks centrale talentudvikling, herunder 

ungdomslandsholdsaktiviteterne 
• Projektansvarlig for Badminton Danmark nye talentudviklingsstrategi 
• Leder af udvalgte talentcentre 
• Overordnet ledelse og koordination af Badminton Danmarks træningslejre for ungdom på tværs af aldersgrupper og 

talentcentre, herunder samarbejde med andre nationer 
• Faglig ledelse af teamet af ungdomslandsholdstrænere, herunder sparring og kompetenceudvikling. Ansættelser og 

afskedigelser foretages af elite- og sportschefen i samråd med talentudviklingschefen 
• Deltage som holdleder/talentudviklingsobservatør i forbindelse med udvalgte internationale ungdomsmesterskaber 

og – turneringer 
• Ledelse af Badminton Danmarks årlige sommerlejr for ungdomslandsholdsspillere 

 
Kandidaten 

• Du brænder for at skabe udvikling og er af natur ambitiøs, nysgerrig og videbegærlig 
• Du er udadvendt og dygtig til at skabe tillidsfulde relationer og samarbejder på tværs af klubber og øvrige interessenter i 

dansk badminton 
• Du besidder et stort drive, er initiativrig og kan arbejde selvstændigt 
• Du hviler i dig selv og tror på dine egne evner og kan håndtere modstand og kritik 
• Samtidigt er du bevidst om dine svage sider og ønsker at indgå i et arbejdsmiljø, hvor det anses som en styrke at 

udtrykke tvivl og opsøge sparring og feedback 
• Du har humor og en grundlæggende positiv tilgang til verden. Samt forstår vigtigheden af og kan bidrage til et positivt og 

glædesfyldt arbejdsmiljø, trods en hektisk og intens hverdag 

 
 
 
 

 



 

Kvalifikationer 
• Det er et absolut krav, at du har en stærk badmintonfaglighed og dokumenteret erfaring med elitebadminton og/eller 

talentudvikling på højeste niveau. Har du erfaring som træner, er det en fordel, men ikke et krav 
• Du har stærke analytiske evner og er vant til at indsamle og arbejde med data  
• Du har gode formidlingsmæssige egenskaber, både skriftligt og mundtligt, og har erfaring med at præsentere overfor en 

større forsamling 
• Du har erfaring med at styre og lede arbejds- og mødeprocesser 
• Du er flydende på dansk og engelsk i både tale og skrift 

 
 

Vi tilbyder 

Et spændende og udfordrende job, hvor du sammen med andre højt kvalificerede og passionerede ansatte i Badminton 
Danmark og i badmintonmiljøet, får en unik mulighed for at præge og bidrage til udviklingen af dansk badminton, og i 
særdeleshed udviklingen af de kommende danske topspillere. 

 
 

Kontaktinfo og ansøgningsfrist 

Du er velkommen til at kontakte elite- og sportschef Jens Meibom på telefon 40 27 23 26 eller mail jeme@badminton.dk, 
hvis du har spørgsmål til stillingen. 

Ansøgning sendes til jeme@badminton.dk senest den 5. februar 2021, klokken 12.00. 

Udover et interview, skal ansøgere forvente at skulle præsentere en relevant case/opgave. 

 

Løn og tiltrædelse 

Vi er klar til at byde dig velkommen hurtigst muligt og senest d. 1. april 2021. Stillingen er på fuld tid og kan eventuelt 
være tidsbegrænset - løn er efter kvalifikationer. 

Arbejdssted er som udgangspunkt Badminton Danmarks kontor i Brøndby, men fleksible løsninger er mulige. En del af 
arbejdstiden vil kunne finde sted uden for normal arbejdstid på aftener og i weekender på forskellige lokaliteter i Danmark 
og udlandet. 
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