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Dansk Skoleskak søger  
administrations- og personalechef 

Har du mod på at løfte store ambitioner i en lille organisation? Så er du måske 
den, vi er på udkig efter til en nyoprettet stilling som administrations- og 
personalechef på Landskontoret i København K. Du bliver en del af ledelsen sammen med 
generalsekretæren og får ansvar for fundraising, projektstyring, økonomi og personale.  

Dansk Skoleskak har store drømme og vil være en central del af skolernes læringstilbud, så 
endnu flere børn og unge kan få et liv med læring og uddannelse. Det er udfordrende, 
ambitionerne er høje, og vi har brug for dig på holdet! 
 
Primære arbejdsopgaver 
 

 Indgå i ledelsen og fungere som sparringspartner for generalsekretæren 
 Personaleansvar for 6 ansatte og praktikanter 
 Fundraising og strategi 
 Økonomi- og projektstyring samt afrapportering 
 Optimering af arbejdsgange og IT-understøttede processer 
 Administrative opgaver, kvalitetssikring og indkøbspolitik 

 
Dine kvalifikationer  
 

 Du har fx 3-5 års erfaring fra en NGO, centraladministrationen, kommune eller lign. 
 Du har erfaring med projektledelse og frivilligt foreningsarbejde 
 Du har mod på anerkendende personaleledelse 
 Du har viden og erfaring inden for administration og IT 
 Du har dokumenteret erfaring med fundraising 
 Du er ambitiøs, initiativrig og arbejder selvstændigt 
 Du ønsker et job med stort ansvar og store udviklingsmuligheder 

Vi tilbyder 

 Udfordrende arbejdsopgaver, stort ansvar og gode udviklingsmuligheder 
 Spændende og energisk arbejde i et ungt og dynamisk miljø 
 En mindre organisation med kort proces fra idé til beslutning og handling  

 

Løn, arbejdstid m.v. 
Stillingen er fuldtid, lønnen er 38.000 kr. pr. måned. Arbejdssted er Landskontoret i Kbh. K.  
Vi forventer, at du er fleksibel i forhold til aften- og weekendarbejde. 
 
Ansøgningsprocedure 
Send relevant CV og en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til job@skoleskak.dk. Skriv: 
’Administrations- og personalechef’ i emnefeltet. Ansøgningsfrist er 30. maj. Samtaler finder 
sted 5. og 10. juni. Tiltrædelse 1. august 2014. 
 
Har du spørgsmål, kontakt venligst generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk / 
2240 1488. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen. 
 
Vi sætter fremtidens hold! 

Se de andre stillinger på www.skoleskak.dk/job.  
 
FAKTA 

Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og -elever. 
Skoleskak tilbydes i dag på over 300 skoler i 80 kommuner, da det styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 
50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, 
skoler, ledere, lærere, forældre og elever vedr. skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  


