
 

 

STILLINGSOPSLAG 
 
FDF søger udviklingschef med ansvar for 
kredsudvikling, kredsstart og uddannelse 
Vi søger en dygtig leder, der kan være en central kulturbærer i en  
værdistærk organisation.  
 
Du kommer til at stå i spidsen for forbundets tilbud til udvikling af kreds-
arbejdet, opstart af nye kredse og udvikling af kursus- og uddannelsestil-
bud. Stillingen indebærer personaleansvar for otte forbundssekretærer, 
der arbejder med kreds- og landsdelskontakt. Vi forventer, at du vil være 
aktiv medspiller til generalsekretæren og hovedbestyrelsen i den fortsatte 
strategiske udvikling af landsforbundet FDF. 

Vi forventer 
• Du kan stå inde for og arbejde på grundlag af FDFs formål og am-

bition 
• Du har ledelseserfaring, enten praktisk eller teoretisk 
• Du er en stærk kulturbærer 
• Du kan tænke langsigtet og arbejde strategisk  
• Du har solid erfaring fra FDF på både kreds- og landsforbundsni-

veau 
• Du er fleksibel i samarbejdet med frivillige ledere 
• Du kan omsætte erfaringer og netværk til gavn for FDF 
• Du kan arbejde parallelt med drift, implementering og udvikling 
• Du tænker i videndeling og har fokus på evaluering og dokumenta-

tion 
• Du udviser fleksibilitet i situationer med stor arbejdsbelastning 

Dine opgaver 
• Personaleansvar for FDFs kredsteam 
• Ansvar for forbundets tilbud til udvikling af kredsarbejdet og start 

af nye kredse  
• Udvikling og sikring af sammenhæng i FDFs kursus- og uddannel-

sestilbud 
• Ansvarlig for at dele af FDFs udviklingsmål og vedtagelser fra 

landsmøderne bliver til virkelighed og lever lokalt og centralt 
• Udarbejdelse og opfølgning på samarbejdsaftaler med landsdelsle-

delser 
• Understøttelse af Landslejren 2021 
• Understøttelse af arbejdet med eksterne partnerskaber 
• Sparring med generalsekretær og den øvrige ledergruppe 
• Medlem af FDFs forretningsudvalg og deltagelse i hovedbestyrel-

sesmøder 
 



 

 

Ansættelsesvilkår 
• Ansættelsestidspunkt er 1. august 2019 
• Åremålsansættelse på 5 år med mulighed for forlængelse 
• Løn fastsættes i forhold til kvalifikationer efter nærmere aftale 
• Du refererer til FDFs generalsekretær 
• Arbejdsstedet er Rysensteensgade 3, 1564 København V 
• Aktiviteter rundt i hele landet. Rejsetid, aften- og weekendarbejde 

må forventes 
 

Ansøgning 
Ansøgning sendes via formular. Se link på www.FDF.dk/job 
 
Ansøgningsfrist er onsdag den 12. juni 2019 kl. 12.00.  
Samtaler finder sted onsdag den 19. juni 2019. 
 
Spørgsmål og yderligere oplysninger om stillingen fås hos FDFs generalse-
kretær, Rasmus Agergaard Pedersen, 41 73 11 80. 
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SUPPLERENDE INFORMATION 

Om Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. 
Her er voksne med noget på hjerte. FDFs formål er: ”At møde børn og 
unge med evangeliet om Jesus Kristus.” FDF bygger på et kristent livssyn, 
og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, 
der er relevant for børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel 
tolerance, tilgivelse og næstekærlighed.  
 
Kernen i FDF er fællesskabet. Vi tror, at alle har noget at bidrage med til 
fællesskabet, derfor møder vi alle med respekt uanset baggrund, alder og 
evner. Fællesskabet er rammen - både når vi leger og griner, men også når 
vi taler om livets store spørgsmål.   

FDFs Ambition 
FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. 
 

• Relationer - FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og 
vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte. 
 

• Tro - FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i 
livet, på et folkekirkeligt grundlag. 

 
• Leg - I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer 

lærer at indgå i forpligtende fællesskaber. 
 

• Samfundsengagement - FDF skaber ansvarlige, demokratiske og 
deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i. 
 

FDFs struktur 
• Kredsen er grundstammen i FDF. Det er her lederne mødes med bør-

nene til de ugentlige møder, ture, lejre og meget mere. Kredsen er en 
selvstændig enhed, hvilket i praksis betyder, at landsforbundet er en 
samling af alle 350 suveræne kredse. Kredsens daglige ledelse vareta-
ges af en kredsleder, eller en kredsledelse, der i samarbejde med 
kredsens øvrige ledere arbejder selvstændigt under ansvar over for 
kredsens bestyrelse. I kredsen er en bestyrelse, der er ansvarlig for, at 
kredsens arbejde drives i overensstemmelse med vedtægter og på 
økonomisk forsvarlig vis. I runde tal har FDF 25.000 medlemmer, 
hvoraf de ca. 5.000 er voksne.  

 
• Netværk består af et antal kredse, der er placeret i samme område 

eller har en fælles interesse. De kan bruge hinanden til erfaringsud-
veksling og gensidig støtte og fælles arrangementer og møder. 

 



 

 

• Landsdelene er en geografisk opdeling af FDFs kredse i 8 landsdele. 
Landsdelen har en landsdelsledelse. Herudover er en af FDFs for-
bundssekretærer tilknyttet landsdelen. Landsdele skal rådgive og 
støtte kredse og netværk og hjælpe med kredsenes udvikling. Lands-
delene gennemfører lederuddannelse og laver arrangementer for kred-
sene. 
 

Kurser og uddannelse 
På alle niveauer i FDF er der uddannelse. Det sker via samtaler, mødeaf-
tener, oplæg, kurser mm. Kredse og landsdele arbejder med lokale kurser, 
ofte i samarbejde med den lokale forbundssekretær. Landsforbundet ud-
byder ud over materialer, spil og bøger en rækker kurser, der hvert år gi-
ver mere end 1.500 unge og voksne ny inspiration til arbejdet i FDFs 
kredse. Udviklingschefen er ansvarlig for sammen med et udvalg at skabe 
sammenhæng i de mange uddannelsestilbud, FDF har. 
 

Frivillige medarbejdere 
På landsforbundsplan plan er ca. 300 frivillige hen over året engageret 
med at lave kurser, arrangementer, materialer, forestår repræsentationer 
og meget mere. Udviklingschefen har direkte kontakt med flere af de an-
svarlige kursusledere og udvalgsformænd blandt disse frivillige. 
 

Ansatte 
Der er 32 ansatte i FDF. Der er i en blanding af både fuldtid, deltid og 
timelønnede – fastansatte og åremålsansatte. Der er et godt arbejdsmiljø 
med en hverdag præget af hjælpsomhed, åbenhed og dialog.  
Fysisk sidder hovedparten på kontoret på Rysensteensgade i København, 
der er for forbundssekretærer et kontofællesskab i Århus, der er kontor 
på Friluftscenter Sletten og endelig har enkelte hjemmekontor. 
 
• Kredsteamet 

Udviklingschefen er personaleleder for de otte forbundssekretærer, 
samlet kaldet ”kredsteamet”. To i København, fire i Århus og to med 
hjemmekontor i Sønderjylland og Trekantsområdet. Med medarbejdere 
spredt over flere steder i landet er fysisk tilstedeværelse rundt i lan-
det en forudsætning som udviklingschef. 
 
En forbundssekretærs opgaver fordeler sig på landsdelen/kredsene og 
med forskellige landsforbundsopgaver. Der afholdes løbende møder 
med hele kredsteamet for at udvikle oplæg, værktøjer mm. til brug i 
kredsene.  
 
Forbundssekretærene er selvstændigt arbejdende med mange forskel-
lige opgaver og arbejdstider. De fleste har ved siden af en mellem-
lang/længere uddannelse gennemført en systemisk 



 

 

konsulentuddannelse, der på flere måder præger tilgangen til særligt 
implementeringsindsatserne.  
 
Det kræver en leder, der udviser en høj grad af tillid, og som kan ar-
bejde med mange forskellige tilgange til ledelse via sparring, hjælp og 
konkret opgaveløsning.  

 
• Ledergruppen 

Den daglige ledelse af landsforbundet varetages af generalsekretæren 
(Rasmus Agergaard Pedersen). Udviklingschefen udgør sammen med 
generalsekretær, administrationschefen (Jakob Harbo Kastrup) og 
centerchefen (Peter Jeppesen) ledergruppen. Ud over møder i leder-
gruppen, er der løbende sparring og samarbejde.  
 

Hovedbestyrelsen 
FDFs landsmøde vælger en hovedbestyrelse (HB) på 11 medlemmer. Mel-
lem landsmøderne er HB FDFs højeste myndighed. Møderne forberedes af 
et forretningsudvalg (FU). Udviklingschefen sidder med til HB-møderne og 
er medlem af FU. Der afholdes 5-6 FU- og HB-møder årligt. 
 

FDFs strategiske retning 
Det er FDFs landsmøder, der udstikker retningen for FDFs arbejde og de 
opgaver, HB særligt skal have fokus på. Derudover iværksætter HB og le-
dergruppen også selv projekter til gavn for og udvikling af FDF.  
 
Det er helt afgørende, at en udviklingschef har respekt for den retning, 
FDF har i dag og har haft de seneste år. Udviklingschefens opgave er at 
byde ind med både et strategiske blik på det fremadrettede arbejde, men 
også ideer til nye tilgange og forbedringer af tilbud, der kan styrke FDFs 
nuværende og nye kredse.  
 
Landsmøders hovedpunkter 
2014 Vedtagelse af ambition og nyt strategikoncept 
 Udviklingsmål: FDF i samarbejde og Fællesskab og relationer 
 
2016 Vedtagelse af værdier 

Udviklingsmål: Forsættelse af FDF i samarbejde og Fælles-
skab og relationer 

 
2018 Vedtagelse omkring profil, pædagogik og kredsstart 

Udviklingsmål: Fortællingen, Fællesskab og relationer og  
Børn og unge i naturen 

 
 
 
 



 

 

Organisatorisk fokus 
2013 Kredsfokus (Landsforbundet tættere på kredsene) 
 
2014 Styrkelse af landsdelsledelser 
 Indsatser for at få flere på uddannelse 
 
2015 Værktøjer til bestyrelser 
 
2016 Landslejr, herunder fokus på leg 
 
2017 Reorganisering af udvalgsstruktur -> Arena 
 Styrkelse af netværk 
 
2018 Kredsservice ift. både opstart/sammenlægning/lukning 

Kursussammenhænge 
 
2019 Nye tilgange til kredsstart 
 Etablering af struktur for Landslejren i 2021 


