
 

                                                                                                                                

 

Projektassistent til Tour de Storebælt 

Danmarks Cykle Union søger en projektassistent til eventorganisationen med ansvar for at 

planlægge og afvikle Danmarks største motionscykelløb, Tour de Storebælt i forbindelse med Tour 

de France-starten i Danmark i 2022.  

I forbindelse med at Danmark i 2022 skal være start for Tour de France, planlægger DCU i 

samarbejde med DIF og DGI at afvikle Tour de Storebælt med mere end 15000 cyklister. Løbet 

kommer til at tage sit afsæt i 2. etape fra Roskilde til Nyborg og slutter således af med en 

spektakulær cykeltur over Storebæltsbroen. Løbet bliver med tre distancer, 200 km, 100 km og 25 

km. Målgruppen for løbet er således både supermotionisten og familien der skal have den store 

oplevelse at kører sammen over Storebæltsbroen.  

Kompetencer og opgaver 

Som projektassistent hos Tour de Storebælt skal du have erfaring med projektledelse, meget gerne 

indenfor sportsevent og/eller idræts- og foreningsverdenen generelt. Du skal have gode 

kommunikative evner både mundtlig og skriftligt. Du skal evne at arbejde i et politisk system med 

en valgt bestyrelse og masser af passionerede frivillige. Det er forventet at du kan arbejde 

selvstændigt og med stort drive og formår at få opgaven i mål indenfor de rammer og budget som 

er sat herfor. 

Du skal: 

• Etablere et system for rekruttering og håndtering af de ca. 1000 frivillige til Tour de 

Storebælt, eventuelt i samarbejde med de syv deltagende kommuner. 

• kunne lede og motivere de frivillige 

• Varetage den løbende kontakt med løbets deltagere 

• Assistere projektledelsen i planlægning af de tre startområder, to depoter og målområdet 

i Nyborg 

• Arbejde struktureret og i tæt samarbejde med partnere, kommuner, myndigheder m.fl. 

• Løse forefaldende (ad.hoc.) opgaver efter aftale med projektledelsen 

• bidrage til at skabe en enestående og unikke cykle oplevelse 

Som person er du energisk, dynamisk, initiativrig og inddragende. Du evner at stå fast, og du kan 

arbejde for resultatmål, som ikke kun er dine egne.  

Stillingen er fuld tid og der må forventes aften- og weekendarbejde i forbindelse med ansættelsen. 

Din fysiske samt juridiske arbejdsplads vil være hos Danmarks Cykle Union (DCU) i Idrættens Hus i 

Brøndby. 

Du vil blive en del at DCUs udviklingsmiljø og opleve en spændende organisation, hvor du sammen 

med dine kollegaer vil kunne sætte dagsorden og udviklingen for dine opgaver. 



 

                                                                                                                                

Ansættelsen refererer til projektchef for Tour de Storebælt.  

Der er forventet opstart på stillingen senest 1. november 2021, men gerne tidlige hvis muligt. 

Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og udløber den 30. juni 2022.    

Løn- og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med de stillede krav. 

Ansøgningen sendes til job@cyklingdanmark.dk.    

Ansøgningsfrist er fredag d. 17. september 2021. Samtaler holdes løbende eller den 24. september 

så ansættelsesprocessen er afsluttet 30. september.  

Spørgsmål rettes til: 

Projektchef, Mads Gerner Pedersen på mads.gerner.pedersen@cyklingdanmark.dk mobil: +45 3035 

6557 


