
Nyhedsskrivning for Denmark Deaflympic Team
Samarbejde med 3 øvrige i kommunikationsteamet, hvor I har hver jeres fokusområde
Interviews af spillere og ledere i Deaflympic-teamet sammen med kommunikationsteamet

Du er god til at kommunikere, og har et gode dansk kundskaber
Du er vild med at skrive sportsnyheder
Kan læse engelsk
Vi ser gerne at du kan tegnsprog
Kan arbejde selvstændigt såvel som at indgå i et team
Kendskab til wordpress er en fordel

Stor indflydelse og ansvar
Mulighed for at udvikle dine egne kompetencer inden for medieområdet
Spændende udfordringer, med garanti for en masse spændende oplevelser 
En del af forbundets unikke fællesskab som tæller mange engagerede frivillige
Alle udgifter i forbindelse med din deltagelse vil blive dækket af forbundet

Vi søger en dygtig skribent, der kan levere spændende tekster for det danske hold som skal
afsted til Deaflympics (OL for døve) 2021 i Caxias do Sul, i Brasilien. Du vil indgå i et
kommunikationsteam på 4 personer, som skal sikre dækning af de forskellige begivenheder,
der kommer til at foregå i løbet af næste år, i forbindelse med Deaflympics. Derfor forventer vi
at du kan deltage i vores to generalsamling som finder sted den 5. - 7. februar og 3. - 5.
september, samt Deaflympics som finder sted fra den 5. - 21. december 2021. Herudover vil
der være diverse landsholdssamlinger i løbet af 2021 som du har mulighed for at deltage i.

Skribentrollen indebærer: 

Dine kvalifikationer: 

Vi tilbyder: 

Jobbet er ulønnet og vi har ikke mulighed for at dække tabt arbejdsfortjeneste.

Har du spørgsmål eller ønsker noget uddybet, så skriv gerne en mail til medie@deafsport.dk

Ansøgningsfrist pr. mail den 22. november 2020 til medie@deafsport.dk
Vi afholder samtaler løbende.

Om Dansk Døve-Idrætsforbund
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er et selvstændigt tværgående forbund under Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) gennem vores specialforbund Parasport Danmark.
DDI tilbyder alle med høretab muligheden for at møde andre ligestillet omkring idrætten og det
aktive foreningsliv. Vi favner både bredde- og eliteidrætten, hvilket vil sige at vi både har tilbud
til dem som mest af alt ønsker at være aktive og sociale i deres fritid, men vi har også tilbud til
dem som ønsker at være seriøse med deres idrætsgren, og for eksempel drømmer om
muligheden for at deltage i internationale turneringer for døve, som for eksempel EM, VM og
Deaflympics – sidstnævnte er OL for døve.
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