
 

 
Det Danske Spejderkorps søger Udviklings- og uddannelseschef 
 
Kan du skabe vækst, nye spejdergrupper og styrke vores uddannelsestilbud, og samtidig 
sikre en stærk udvikling i vores over 400 spejdergrupper over hele landet?  
 
Det Danske Spejderkorps har i de seneste år oplevet en betragtelig medlemsvækst, og har nu flere 
tusind børn på venteliste, især i og omkring de større byer. Denne udvikling har vi et ønske om at 
omsætte til endnu flere spejdere. 
  
Derfor søger vi nu en ambitiøs leder til et nyoprettet Udviklings- og uddannelsesteam. Teamet får til 
ansvar at lave nye spejdergrupper, styrke eksisterende og intensivere indsatsen over for de lokale 
bestyrelser samt afprøve nye organisationsformer. 
  
Som teamleder skal du have evne og lyst til at udvikle og optimere vores ledelses- og 
gruppeudviklingsprogram sammen med engagerede frivillige, dygtige kolleger og eksterne parter, 
så de understøtter Det Danske Spejderkorps’ strategier på området. 
 
Du får ledelsesmæssigt ansvar for en afdeling på 4 medarbejdere, og sammen skal I sætte en faglig 
retning på udviklingsprogrammer og sætte dem i struktur, så Det Danske Spejderkorps’ 
organisation på alle niveauer kan få glæde af relevante understøttende tilbud, både hos spejdere 
og de over 6.000 spejderledere på alle niveauer. 
 
Dine primære ansvarsområder vil være: 
 

• Finde den rette ambition for udvikling af vores grupper og uddannelse af vores medlemmer, 
med respekt for Det Danske Spejderkorps’ kultur og værdier. 

• Være en drivende kraft på udviklings- og uddannelsesområdet, og samtidig balancere 
organisationsudviklingsprojekter og projektøkonomi med en ambitiøs 
ledelsesudviklingsstrategi og engagerede lokale frivillige. 

• Udvikle koncepter og skabe struktur i et landskab med mange forskellige uddannelsestilbud 
med stærke frivillige faglige profiler indenfor ledelsesudvikling.   

• Samle det rette team i din afdeling og være en synlig og positiv leder. 
• Sikre sammenhæng i korpsets tilbud til spejdergrupperne – både eksisterende og nye. 

 
 
Du har flere års personaleledelseserfaring og har ideelt set arbejdet med udvikling og uddannelse i 
en frivillig organisation, hvor du har erfaring med opbygning af udviklings- og 
uddannelseskoncepter. Du skal have gode samarbejdsevner, kunne strukturere, trives i 
forandringsprocesser, uddelegere og levere mærkbare resultater.  
 
Du har samtidig en udbygget målgruppeforståelse – både for vores kernemålgruppe af børn og 
unge, men også for de mange frivillige ledere, der hver dag gør det muligt for dem at være 
spejdere. Og så er du gerne et friluftsmenneske, der trives i naturen og i bålets skær. Men først og 
fremmest skal du brænde for spejderbevægelsens mission: at udvikle børn og unge. 
 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med en unik mulighed for at udvikle Danmarks største 
børne- og ungdomsbevægelse, et uformelt arbejdsmiljø med plads til vildskab og højt til loftet – 
bogstavlig talt, samt ambitiøse frivillige og medarbejdere. Udgangspunktet for stillingen er vores 
kontor i København. I stillingen må forventes en del aften- og weekendarbejde. Lønpakken 
sammensættes efter forhandling. 
 
Du er velkommen til at kontakte generalsekretær Benedikte Marie Kaalund på 27757536 eller 
bmk@dds.dk for en drøftelse af dine muligheder i stillingen. 
 
Ansøgning og CV sendes til job@dds.dk. Ansøgningsfristen er fredag den 15. marts kl. 12.00.  
 
Det Danske Spejderkorps er med sine over 36.000 medlemmer Danmarks største børne- og 
ungdomsbevægelse, og har de seneste år oplevet en betragtelig medlemsvækst. 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. 


