
	

Det Danske Spejderkorps søger en ny generalsekretær  
 
Vil du stå i spidsen for Danmarks største børne- og ungdomsbevægelse? 
  
Med over 35.000 medlemmer spænder vi vidt. Vi tæller både 5-årige, der begejstres over at hive 
haletudser op af skovsøen, unge spejdere, der opsøger vabler på vilde adventureløb, og fuldvoksne 
frivillige, der lægger liv og sjæl i at forberede næste uges aktiviteter eller planlægge sommerlejren i 
de schweiziske alper. 
 
Som børne- og ungdomsbevægelse er vi, ligesom vores medlemmer, i konstant forandring. De 
sidste seks år har budt på en væsentlig medlemsvækst, ikke mindst blandt de unge. Og det i en tid, 
hvor 300.000 børn og unge har set YouTuber Rasmus Brohave finde vilde dyr i Ecuador, men de 
færreste har oplevet et firben i skovbunden. Den positive udvikling ønsker vi selvfølgelig at 
fortsætte, så endnu flere børn og unge får stærke spejderoplevelser, der udvikler dem til 
selvstændige, aktive og ansvarlige mennesker. 
 
Det Danske Spejderkorps har nemlig til formål at gøre en forskel for børn og unge. Som 
generalsekretær skal du være med til at føre det ud i livet ved at: 
  

● fortsætte og forstærke medlemsvæksten gennem en attraktiv og moderne spejderprofil 
● lede, styre og sikre sammenhæng i korpsets tilbud til de lokale spejdergrupper 
● sikre eksekvering af Det Danske Spejderkorps strategier og dyrke en positiv 

organisationskultur for frivillige og ansatte 
● styrke den lokale frivillighed, så der udvikles endnu flere attraktive spejdergrupper 
● sikre professionel administration, herunder økonomistyring og digitale løsninger 
● styrke Det Danske Spejderkorps som en stærk aktør gennem repræsentation, strategiske 

partnerskaber og klar kommunikation 
 
Som generalsekretær står du i spidsen for den fortsatte udvikling af Det Danske Spejderkorps. Du 
refererer til de frivilligt valgte spejderchefer (formænd) og korpsledelsen (bestyrelsen). Du er 
personalemæssigt ansvarlig for medarbejderne i Det Danske Spejderkorps og for de frivilliges 
udvikling af tilbud og aktiviteter målrettet vores over 400 lokale grupper. 
 
Posten kræver ledelse af frivillige og professionelle ressourcer, strategiudvikling, profilering, 
organisationsudvikling, drift og økonomistyring. Generalsekretærens ledelse skal sikre en 
sammenhængende organisation med en skarp og moderne spejderprofil, et professionelt 
serviceniveau til medlemmerne samt vækst gennem endnu flere attraktive spejdergrupper. 
 
Du skal have relevant ledelsesmæssig erfaring og kunne sikre et godt og produktivt samarbejde 
mellem frivillige og ansatte kræfter og være komfortabel i samspillet med en frivillig valgt politisk 
bestyrelse, Korpsledelsen. Du skal være visionær, have gode samarbejdsevner, kunne strukturere, 
uddelegere og levere mærkbare resultater. 
 
Samtidig skal du have en god naturlig autoritet og være en synlig profil, der optræder som et 
forbillede for frivillige og medarbejdere, samt som en inspirerende og stærkt kommunikerende 
ambassadør for Det Danske Spejderkorps. Men først og fremmest skal du brænde for 
spejderbevægelsens mission: at udvikle børn og unge. 
 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende lederjob med en unik mulighed for at udvikle Danmarks 
største børne- og ungdomsbevægelse, et godt arbejdsmiljø samt ambitiøse frivillige og 
medarbejdere. I stillingen må forventes en del aften- og weekendarbejde. Stillingen er en 
åremålsansættelse. Lønpakken sammensættes efter forhandling. 
 
Du er velkommen til at kontakte spejderchef David Hansen (6135 3177) eller kommunikationschef 
Peter Tranevig (2329 3362) for en drøftelse af dine muligheder i stillingen. 
 
Ansøgning og CV sendes til job@dds.dk. Ansøgningsfristen er den mandag den 15. januar kl. 12.00.  
 
Det Danske Spejderkorps er med sine over 35.000 medlemmer Danmarks største børne- og 
ungdomsbevægelse. Vi har over 400 spejdergrupper fordelt over hele landet, der alle har som 
mission at udvikle børn og unge gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer. Læs mere om Det 
Danske Spejderkorps på dds.dk og facebook.com/spejder. 


