
Firmaidræt 
Storkøbenhavn søger 
Udviklingskonsulent
Firmaidræt Storkøbenhavn søger en udviklingskonsulent 
på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt.
Stillingen er en 2-årig projektansættelse med mulighed 
for forlængelse.



Firmaidræt StorKøbenhavn er en sammenslutning af firmaidrætsklubber i det  
storkøbenhavnske område og tilsluttet Dansk Firmaidræt (Firmaidrætten).
Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH) er for dig og dine kolleger, som gerne vil være  
aktive sammen efter arbejdstid.  
Lige nu er vi over 300 arbejdspladser, som på kryds og tværs dyrker motion og  
sammenholdet.
Vi har et hav af forskellige aktiviteter lige fra fodbold og løb til tennis og petanque.
Vi holder til i KFIU’s idrætsanlæg i Valby, hvor vi har en flot badmintonhal og tennis- 
baner. Ellers foregår vores aktiviteter rundt omkring i lokalområdet.

Læs mere på www.fskbh.dk og 
www.facebook.com/FirmaidraetStorKoebenhavn

Du er den helt rigtige til stillingen, hvis du kan:
• Etablere kontakt til lokale arbejdspladser
• Udvikle eksisterende idrætter
• Stå i spidsen for events samt opstart af nye aktiviteter
• Være ansvarlig for Firmaidræt Storkøbenhavns digitale  

medier
• Være ansvarlig for markedsføring af Firmaidræt Stor- 

københavns tilbud
• Ajourføre og udvikle Firmaidræt Storkøbenhavns  

markedsføringsmateriale

Er du:
• Åben, positiv, tålmodig og engageret
• Stærk på sociale medier
• Kreativ, innovativ og en god udvikler

Og har du:
• ”Gå-på-mod” og ikke tager et nej for givet
• Hjerte for idræt, motion, frivillighed og fællesskab

Så er det dig, vi søger til:
En 37 timers stilling, hvor aften- og weekendarbejde kan  
forekomme.
Arbejdssted vil som udgangspunkt være Firmaidræt Stor- 
københavns kontor på Knuthenborgvej 24, 1., 2500 Valby.

Vi tilbyder:
En stilling hvor du indenfor rammen af de beskrevne opgaver, 
har en stor frihed i hvordan du vil løse dine opgaver.
Et tæt samarbejde med en dedikeret bestyrelse som består  
af frivillige.
Et nært samarbejde med Dansk Firmaidræt, som tilbyder  
professionel sparring på dine opgaver.
Med andre ord: Du vil have dit bagland i orden.
 
Send din ansøgning med CV  
senest den 25. september 2022  
til forretningsfører Henrik Lindby  
på hl@fskbh.dk.

Vi afholder samtaler onsdag den 28. september 2022. 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, så kontakt:  
Formand Jeanette Thornberg på tlf. 29 80 00 56, eller  
forretningsfører Henrik Lindby på tlf.: 33 22 44 44.


