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Danmarks Motor Union søger studentermedhjælper 
  
Danmarks Motor Union (DMU) søger en studentermedhjælper til at deltage i den fortsatte styrkelse af 
unionen med mulighed for at opleve sportens verden indefra. 
 
DMU har gennem de senere år været inde i en meget positiv udvikling af de tilhørende sportsgrene: 
Speedway, Motocross, Road Racing, Off-Track og Powerboat. DMU har haft støt fremgang i antallet af 
medlemmer samt aktive og har ligeledes hentet og gennemført flere større internationale motorsport-
events. 
 
Det vil være studentermedhjælperens opgave, med reference til DMU’s sportsafdeling for licens og 
medlemsadministration, at varetage de aftalte opgaver. 
 
JOBBET  

 Service og bistand til klubberne ved licensudstedelse og medlemsadministration 

 Sikre at DMU’s resultatformidling og stillinger er opdateret på dmusport.dk 

 Medlemsservice, sammen med øvrig administration servicere klubber, udøvere og andre som 
henvender sig til DMU’s kontor i Brøndby. 

 Løbende klub- og medlemsundersøgelser, herunder segmentering og målgruppebeskrivelse af 
DMU’s udøvere 

 Generel drift/ad hoc kontoradministration 

 Mulighed for deltagelse i lokale events og promovering af DMU 
 
PERSONPROFIL  

 Du er administrator som type og kan ”sætte ting i kasser” 

 Du har kendskab og lyst til at arbejde med Excel og PowerPoint 

 Du er initiativrig, kommer med nye ideer og input til den videre udvikling  

 Du kan lide at have mange bolde i luften, er en ildsjæl og elsker sport 

 Du kan arbejde med frivillige og har en interesse i at arbejde med og udvikle den ”frivillige 
organisation og dens foreninger”  

 
VI TILBYDER  
Arbejdspladsen er i Brøndby (Idrættens Hus). Arbejdstiden er 10-15 timer ugentligt.  
Løn: Efter aftale og kvalifikationer. 
Tiltrædelse: Start 1. december 2018. 
 
Yderligere informationer om stillingen kan fås hos: 
Jonas Nygaard 
Tlf.: 40449554 
E-mail: jn@dmusport.dk  
 
Du opfordres til at søge hurtigst muligt, da vi løbende vurderer indkomne ansøgninger, og kandidater 
indkaldes løbende.  
 
 
Send din ansøgning via mail til jn@dmusport.dk  

 
Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) som organiserer motorcykel og Powerboat-sporten i 
Danmark. Internationalt er DMU organiseret under den internationale motorcykelunion (FIM). DMU har 85 medlemsklubber som samlet tæller ca. 
9.000 medlemmer. Læs mere på DMU’s hjemmeside: http://www.dmusport.dk  


