
                         Den Danske Billard Union søger       
 

Fundraiser/Specialkonsulent 
 
Den Danske Billard Union gennemgår i øjeblikket en tilpasning af organisationen for at kunne håndtere en 
omfattende omstrukturering og professionalisering i de kommende år.  
 
DDBU søger med ansættelse per 1.august 2020 en erfaren, topmotiveret og kompetent Fundraiser og 
Specialkonsulent, som primært vil få følgende arbejdsområder og ansvar: 

 

• At skaffe midler fra fonde, firmaer, sponsorer, personer m.v. til konkrete projekter indenfor 
billardsporten og til udvikling af elitesporten samt talentudvikling  

• Reklamesalg til internationale og nationale events og turneringer 

• Etablering af nye klubber i hele landet og implementering af eksisterende eksterne klubber 

• Integration af andre billard-spillende organisationer/grupper i DDBU 
 

Optimal profil 

• Erfaring i en eller flere af ovenstående arbejdsområder som fundraiser, organisationskonsulent, 
udviklingskonsulent, KAM el.lign.  

• Kendskab til billardsporten eller en anden sport under DIF 

• Erfaring med opsøgende salg og/eller kvalitetssalg 
 
Personlig profil  

• Udadvendt, positiv personlighed med et vindende væsen  

• Gennemslagskraft med en professionel optræden  

• Evner at levere resultater i form af underskrevne kontrakter og aftaler, hvor gensidig tilfredshed og 
mangeårige relationer er nøgleord  

• Du er forhandlingsvant med både mindre og store aktører og kan sætte dig i vedkommendes sted 
og situation og ud fra dette skabe en værdifuld og langvarig relation  

• Du taler og skriver perfekt dansk og dit engelske er tæt på samme niveau 

• Du er fleksibel, moden, idérig og har ofte et glad smil på læberne                                                                         
 
Arbejdsvilkår  

• Arbejdsstedet og arbejdstiden er fleksibelt og ofte i Idrættens Hus i Brøndby, men du er tit ude i 
landet for at lave aftaler for dansk billard 

• Der vil være enkelte udlandsrejser forbundet med jobbet samt kommunikation med 
samarbejdspartnere i resten af verden  

• Jobbet aflønnes med en grundløn samt en attraktiv provision uden loft baseret på resultater  
 
Kan du se dig selv være med i en professionel og målrettet udvikling af en nichesport med potentiale til at 
blive danskernes folkesport og folkehobby, hvor du samtidig selv er med til at definere vejen til succes?  
 
 
Ansøgning senest 1.juli 2020 til Den Danske Billard Union, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby att. 
Formand Torsten Danielsson på mail: formand@ddbu.dk – oplysninger på +45 53801133 
www.ddbu.dk. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.  
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