
Idrætsfaglig uddannelseskonsulent med 
stærke samarbejdsevner og en interesse for 
ansvarlig talentudvikling søges til Team 
Copenhagen 
 

I Team Copenhagen søger vi en konsulent og ny kollega, der får ansvaret for den fortsatte 
udvikling af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, med tiltrædelse hurtigst muligt. 

Om jobbet 

Som uddannelseskonsulent i Team Copenhagen vil du, i samarbejde med tre kollegaer og 
en leder, være med til at bidrage til styrkelsen og udviklingen af den københavnske 
eliteidræt og talentudviking. Dit hovedansvarsområde bliver den fortsatte udvikling og 
løbende drift af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi er et afgørende led i organisationens generelle arbejde for social- og 
samfundsmæssig ansvarlig eliteidræt i København. Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi er organiseret af rammeaftaler med ungdomsuddannelsesinstitutioner 
og samarbejdsklubber. Disse samarbejder gør det muligt for unge københavnske 
idrætstalenter at tage en ungdomsuddannelse under fleksible vilkår, der muliggør to 
ugentlige morgentræninger. Træning er naturligvis vigtig for unge idrætstalenter, men det 
kan ikke stå alene. Derfor tilbyder Team Copenhagen Eliteidrætsakademi også en række 
aktiviteter til de unge idrætstalenter og deres forældre, der skal give dem værktøjer, der er 
vigtige for at kunne håndtere et liv som eliteidrætsudøver; også her vil du spille en 
afgørende rolle.     

Ansvarsområder: 

• Facilitering og udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, klubber, 
morgentræningsmiljøer og akademielever. 

• Brobygning til idrætsfolkeskoler 

Arbejdsopgaver: 

• Administration af ansøgningsproces og behandling af ansøgninger 
• Udarbejdelse af og opfølgning på samarbejdsaftaler 
• Planlægning og eksekvering af workshops og kurser og andre aktiviteter for 

trænere, ledere, unge idrætstalenter og deres forældre. 
• Bidrage til forberedelse og afvikling af events 
• Bidrage til udviklingen af Team Copenhagen  
• Bidrage til Team Copenhagens øvrige arbejdsområder 

 



Vi forventer: 

• at du har en relevant faglig baggrund, f.eks. en kandidatuddannelse i idræt samt 
kendskab til og interesse for talentudvikling. 

• at du formår at skabe varige relationer og evner at samarbejde med flere forskellige 
fagligheder, og har stærke og formidlingsevner. 

• at du arbejder systematisk og struktureret, kan skabe overblik og selv kan drive 
processer. 

• at du er indstillet på fleksible arbejdstider, da vores flere af vores 
samarbejdspartneres aktiviteter kan foregå både morgen-, aften og i weekender. 

Vi kan tilbyde: 

• muligheden for at skabe gode udviklingsrammer for unge ambitiøse idrætstalenter 
• mulighed for at sætte en dagsorden og præge på udviklingen af eliteidrætten og 

talentudviklingen i København i samarbejde med engagerede kollegaer. 
• et arbejdsmiljø, der er præget af både selvstændige ansvarsområder og gensidig 

afhængighed og støtte. 
• gode kollegaer i et uhøjtideligt miljø i et lille sekretariat 

Hvis du vil vide mere, kan du orientere dig på www.teamcopenhagen.dk, og har du 
spørgsmål til stillingen, kan du kontakte nuværende uddannelseskonsulent Anders 
Tranberg Andreasen på 22 66 52 26 eller konst. leder Jeppe Haugaard på 28 57 30 82 

Din ansøgning vedlagt relevant bilagsmateriale bedes sendt senest d. 8. august kl. 10 til 
jh@teamcopenhagen.dk 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34. 

Stillingen er fuldtid. 

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel 
orientering, handicap, religion eller alder. 
 

http://www.teamcopenhagen.dk/
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