
 

Der var kø ved elevatoren i årets sidste divisionsweekend, da sæsonens oprykkere, 
nedrykkere og slutspilsdeltagere blev fundet. 

Initiativrig IT- og turneringschef
- strategisk ansvar i en hands on hverdag

Danmarks Bridgeforbund søger en IT- og turneringschef til sit sekretariat i Herlev ved 
København. Stillingen er en lederstilling og løftes i tæt samspil med DBf’s direktør.

Du sætter retning og udvikler 
systemerne
Som IT- og turneringschef tegner du sammen 
med direktøren den daglige ledelse og har 
en nøgleposition i organisationen – såvel 
strategisk som operationelt inden for dine 
ansvarsområder.

Du bliver overordnet ansvarlig for drift af alle 
DBf’s IT-produkter, hvor særligt BridgeCentral 
og afledte produkter har dit fokus. Du 
udvikler retningslinjer for, at IT understøtter 
og videreudvikler organisationen optimalt og 
sikrer driften af den interne informations- og 
kommunikationsteknologi.

Som IT- og turneringschef har du, i tæt samar-
bejde med turneringskomitéen, styr på såvel 
planlægning, vedligeholdelse og udvikling af 
DBf’s nationale turneringsportefølje, ligesom 
du bliver overordnet ansvarlig for al turne-
ringseksekvering i forbundets regi.

Du står i spidsen for et IT-team, som udover 
dig tæller 3 supportere, der arbejder hjem-
mefra. Det stiller krav om en proaktiv og 
synlig indsats fra dig som leder. Derudover 
står du for udvikling og ledelse af korpset af 
frivillige supportere. Sikring af persondata-
håndtering er også blandt dine opgaver.

Du brænder for dit felt
Kendskab til bridge og ikke mindst 
IT-værktøjet BridgeCentral, vil være en klar 
fordel i forhold til at løfte stillingens alsidige 
opgaver. Endvidere er erfaring med drift af 
IT-systemer en forudsætning for din succes.

Du vil blive mødt med en forventning om at 
kunne løse mangeartede problemstillinger 
fra medlemsklubbernes side. Det fordrer, at 
du har lyst til at tage ansvar, kan eksekvere, 
er initiativrig og god til at kommunikere både 
mundtligt og skriftligt. Du finder løsninger, der 
afhjælper i nuet – men strukturerer og imple-
menterer også forretningsgange og processer, 
som skaber overskuelighed og fremdrift for 
alle brugere.

Du skal endelig med din ledelse medvirke til, 
at der i DBf’s sekretariat generelt leveres en 
god og stabil service over for DBf´s klubber og 
distrikter.

Ansøgning
Rekrutteringen forgår i samarbejde med kon-
sulentvirksomheden Humain. Søg stillingen 
IT- og turneringschef (1804.02) via www.
humain.dk. For nærmere info kontakt Morten 
Blirup på 4025 8221 eller send en mail til job@
humain.dk

Danmarks Bridge forbund er en sammenslutning af bridgeklubber i Danmark med det 
formål at udbrede, fremme og stimulere interessen for og kendskabet til bridgesporten 
i Danmark. De ca. 315 bridgeklubber har tilsammen næsten 26.000 medlemmer. 
Sekretariatet er beliggende i Herlev og har cirka 10 faste medarbejdere.


