
 
 

Spændende stilling som fodboldelev 
 
 
 
Vil du være en del af noget større og lære fodboldadministration helt fra 
bunden, så læs mere her… 
 
DBU Sjælland søger en elev, der kan være med til at udbygge den service, som vi hver dag yder til vores 
medlemsklubber. 
 
Du bliver en del af et fællesskab og et fagligt dygtigt og passioneret team i DBU Sjællands 
dommeradministration, der er en del af et kontor med godt 30 andre kolleger. Vores hverdag er præget 
af en uhøjtidelig omgangstone, god stemning, stort engagement, frihed under ansvar og et ønske om at 
gøre en forskel. Vi har en kultur, hvor alle bidrager og hjælper hinanden – også når der er travlt. 
 
Du vil som elev i DBU Sjællands dommerafdeling blive oplært i en række discipliner inden for 
administration, ligesom du også vil skulle løse opgaver for vores turneringsafdeling. Du vil i det hele 
taget i løbet af din læretid stifte bekendtskab med store dele af DBU Sjællands organisation – herunder 
medlemsklubber og repræsentanter fra DBU Sjællands ambassadørkorps. 
 
De opgaver, du vil møde under din elevtid i DBU Sjællands dommeradministration, er blandt andet: 

- Påsætning af dommere 
- Telefonisk kontakt med de aktive dommere 
- Sekretærarbejde i forbindelse med serviceringen af DBU Sjællands dommerrelaterede udvalg 
- Håndtering af diverse dommerrelaterede sager 
- Praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af diverse dommerrelaterede arrangementer 

 
Du vil desuden komme til at løse turneringsrelaterede opgaver og hjælpe klubberne med at betjene 
vores mange IT-værktøjer.  
 
Vi har store forventninger til dig, og forestiller os derfor, at:  

✓ Du har gå-på-mod og er ikke bange for at skulle kaste dig over nye opgaver 
✓ Du har gennemført EUX eller HHX 
✓ Du er god til mundtlig og skriftlig kommunikation 
✓ Du har evnen til at samarbejde med mange forskellige mennesker  
✓ Du er struktureret og går systematisk til dine opgaver 
✓ Du har flair for IT, da vi bruger en række forskellige selvudviklede fodboldrelaterede systemer 
✓ Du er en teamplayer 
✓ Du er uhøjtidelig og har humor. 
✓ Du har passion for fodbold, men det er ikke et krav, at du har kendskab til fodboldverdenen 
 

 
Vi tilbyder en elevstilling, hvor du vil få indsigt i, hvad der skal til for at drive en organisation, hvor 
fodbolden er i højsædet, og hvor vi ud over vores turneringer og fodboldrelaterede events også 
administrerer uddannelser for trænere og dommere samt en række projekter med relation til 
fodbolden. Du vil derfor - via din uddannelse hos DBU Sjælland - få et godt afsæt til resten af dit 
arbejdsliv. 
 
Vi sørger selvfølgelig for at lægge en uddannelsesplan i samarbejde med dig, så der bliver plads til dine 
skoleophold, ligesom du vil få mulighed for at forberede dig til disse skoleophold i arbejdstiden, hvis det 
er nødvendigt. DBU Sjælland er godkendt som praktiksted. 
 



Du vil som elev blive aflønnet efter gældende regler for elever i HK. Derudover vil vi kunne tilbyde 

fribilletter til fodboldkampe, frugtordning mv. 

 

Ansøgningsfristen er fredag den 18. juni 2021 
 
Hvis du er interesseret, bedes du sende en motiveret ansøgning og en kopi af dit seneste 
eksamensbevis pr. mail til job@dbusjaelland.dk med titlen ”Elev”.  
 
Samtaler vil blive afholdt i perioden efter ansøgningsfristen. DBU Sjælland har kontor i Roskilde. 
 
Læs evt. mere om DBU Sjælland på www.dbusjaelland.dk. Du er også velkommen til at kontakte Poul 
Duus Gilling, chef for Udvikling, Uddannelse og Dommer på tlf. 51315326 eller mail gill@dbusjaelland.dk. 
 

DBU Sjælland ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge 

stillingen – uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Vores fokus på 

at fodbold er for alle, er også afspejlet i vores rekrutteringsproces. 

 

DBU Sjælland er fodboldklubbernes interesseorganisation på Sjælland med 350 medlemsklubber og 

82.000 aktive fodboldspillere, fordelt på 38 kommuner på Sjælland. Vi arbejder hver dag for at skabe de 

bedste fodboldoplevelser for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi tager, som en del af DBU - Danmarks 

største Idrætsforbund, ansvar for at servicere og understøtte dansk breddefodbold og gøre en forskel i 

samfundet med fodbolden som omdrejningspunkt 
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