DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND SØGER
LANDSTRÆNER TIL CYKELLANDSHOLDET

Vi søger en landstræner, der skal stå i spidsen for vores cykellandshold og være med til at
skabe gode resultater. Du vil blive en del af det fremtidige lederteam som skal være med til at
bygge Dansk Døve-Idrætsforbund cykellandshold op. Som det første skal du kunne være med
til Deaflympics i Brasilien i 2022, som bliver enten Caxias do Sul eller Rio de Janeiro
Landstrænerrollen indebærer:
Et tæt samarbejde med elitechefen omkring træningssamlinger og turneringer
Planlægning og afvikling af fællestræninger
Planlægning og deltagelse i internationale sportsbegivenheder
Udvikle landsholdet
Indgå i et tæt samarbejde med Dansk Døve-Idrætsforbund og netværk
Du kan afsætte weekender og eventuel ferie til landsholdet

Dine kvalifikationer:
Du er god til at kommunikere
Du er engageret i landsholdets udvikling uanset niveau
Du er interesseret i trivslen
Du kan tegnsprog eller har lyst til at lære det
Du er tidligere cykelrytter eller har stort kendskab til cykelsporten

Vi tilbyder:
En landstrænerrolle for fokuserede, glade og humørfyldte ryttere
Stor indflydelse og ansvar
Mulighed for at udvikle dine egne kompetencer som leder
Sportslige og menneskelige udfordringer, med garanti for en masse spændende oplevelser
En del af forbundets unikke fællesskab som tæller mange engagerede frivillige

Jobbet er ulønnet, men der ydes skattefri godtgørelse og kørselsgodtgørelse.
Vi har ikke mulighed for at dække tabt arbejdsfortjeneste.
Har du spørgsmål eller ønsker noget uddybet, så kontakt Joachim Thor Krøyer,
elitechef i Dansk Døve-Idrætsforbund: jtk@deafsport.dk eller SMS 29 17 79 55
Ansøgningsfrist pr. mail den 21. november 2021 til jtk@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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