
 

 

Trænerkonsulent søges til Badminton Bornholm 
Badminton Bornholm og Badminton Danmark søger en trænerkonsulent til en 3-årig ansættelse. Stillingen er et 

samarbejde mellem Badminton Bornholm, Badminton Danmark samt DGI og skal skabe større fokus på god træning for 

børn og unge på Bornholm. 

Vi ønsker, at badminton skal fortsætte med at være en folkeidræt også på Bornholm. Det vil sige en idræt, hvor alle børn og 

unge har mulighed for at stifte et positivt bekendtskab med badmintonsporten. Derfor ønsker Badminton Bornholm og 

Badminton Danmark at understøtte klubberne og trænernes arbejde med børn og unge samt skærpe samarbejdet og 

indsatsen med Badminton i Skolen. 

Som trænerkonsulent kommer du til at færdigudvikle, udrulle og markedsføre arbejdet i et tæt samarbejde med klubberne 

og badmintonudvalget. Nøgleordene er ”samarbejde og lokal forankring” både i udviklingen og i udrulningen af arbejdet. 

Ansvarsområder: 

• Understøtte klubberne i arbejdet med udvikling af træningsmiljøet for børn og unge via vejledning og udarbejdelse af 

træningsplaner og værdier for miljøerne. 

• Understøtte klubbernes trænere i den daglige træning af børn og unge via uddannelse og sparring. 

• Understøtte klubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af nye børne- og ungdomsspillere via udvikling af 

koncepter og materialer. 

• Understøtte klubbernes samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. 

• Understøtte lærerens undervisning i idrætsfaget, når badminton er på skemaet. 

• Motivere børn og unge til at deltage i badmintonarrangementer - herunder turneringer. 

• Etablere en udviklingsgruppe for spillere, som gerne vil forfølge de sportslige ambitioner. 

• Deltage i lokale arrangementer, indsamle viden samt administrative opgaver. 

Profil/kompetencer 
Du skal først og fremmest brænde for udvikling af badmintonsporten og være i stand til at formidle/dele denne glæde og 

passion. Det er en fordel, hvis du er uddannet inden for det idrætslige eller pædagogiske område, har underviser-

/trænererfaring eller/og erfaring med frivillige foreningsarbejde. 

Du skal være en stærk formidler, trives med at være en del af et team og have evnen til at se muligheder. Du skal kunne 

arbejde målrettet, vedholdende og tålmodigt i processer og med flere processer på en gang. Vi skal arbejde tæt sammen 

på mange fronter. Derfor er det en selvfølge, at du kan samarbejde, arbejde selvstændigt, er loyal, rummelig og samtidig i 

stand til at gøre en forskel i samarbejdet. 

Badminton på Bornholm 
Badminton Bornholm og DGI Bornholm har et fuldt ud integreret samarbejde om badminton på Bornholm til gavn for alle 

klubber – vi siger ikke os og jer, men vi! 

Vi brænder for badminton og ønsker at udbrede kendskabet til badmintonsporten til flest mulige. Vi samarbejder i et 

spændingsfelt, hvor vi skal lykkes sammen med andre frivillige badmintonfolk og arbejder med udgangspunkt i vores 

fælles værdier: Glæde, udvikling, fællesskab og oplevelser. 

Vilkår 

• Tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 – og gerne tidligere. 

• Stillingen er en 3-årig projektstilling på fuld tid og ophører pr. 30. juni 2025. 

• Med i stillingen hører PC og mobiltelefon. 

• Stillingen er som udgangspunkt normeret til 37 timer om ugen, men vi er også åbne over for ansøgere med ønske om 

deltid eller flekstid, da ansøgernes kvalifikationer og kompetencer vægtes højst. En stor del af arbejdstiden er i 

eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenderne. 

• Lønforventning bedes oplyst i ansøgningen. 

Trænerkonsulentens daglige arbejdsplads er hele Bornholm, og det forventes, at du er bosat på Bornholm i 

ansættelsesperioden. 

Har du brug for hjælp til jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid eller noget helt andet, er du velkommen til at 

kontakte Bornholms tilflytterkonsulent, Rune Holm, på tlf. 31 21 88 80 eller på mailen rh@bornholm.biz. Læs mere på 

https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/ 
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Vi tilbyder en spændende og attraktiv stilling på gode og fleksible ansættelsesvilkår i en utrolig spændende og dynamisk 

organisation i hastig forandring, hvor to dage sjældent er ens. 

Ansøgning 
Ansøgningsfristen er fredag den 9. august kl. 12.00. Der planlægges samtaler med relevante kandidater i uge 33 og 34. 

Ansøgning sendes til Ulrik Ditlev Jansen, Uddannelses- og udviklingschef i Badminton Danmark via mail: 

ulja@badminton.dk 

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Lars Christiansen, Badminton Bornholm på tlf. 23 44 11 82. 
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