Dansk Sportsdykker Forbund søger ny
formand til Teknisk Udvalg
Dansk Sportsdykker Forbund går en spændende fremtid i møde .
I 2022 skal vi bl.a. afholde instruktørseminar og uddannelsessystemet skal reformeres.
Derudover er der mange spændende projekter og arbejdsopgaver i kikkerten.
Kontakt os hurtigst muligt hvis du vil høre mere og være med på denne rejse.

Arbejdsopgaver og mængde
Arbejdsopgaverne for udvalget er forskellige, mange og spændende. Opgaverne består f.eks. af
vedligeholdelse af uddannelse og undervisningsmateriale, samarbejde med dykkerlæger,
administration af materiel og udstyr, gennemføre mindre materialeanalyser af nye produkter og
udarbejde forbrugervejledninger på basis heraf, stå i kontakt med instruktører og meget mere –
kontakt os og vi fortæller gerne mere.
Som formand er det din opgave at sikre at alle opgaver udføres korrekt og på et tilfredsstillende
niveau, men du er selvfølgelig ikke alene om dette. Opgaverne skal udføres i tæt samarbejde med
resten af udvalget og du kan altid hente hjælp og sparring hos bestyrelsen og
udviklingskonsulenten.
Arbejdsmængden og timeantallet er varierende, men som formand må der forventes en del timers
arbejde udenfor normal arbejdstid ifm. møder og kursusaktiviteter på hverdagsaftener og
weekender.

Forventninger til dig
Formandsposten kan besiddes af mange personligheder, og der er ikke en formel på hvem eller
hvordan den bedste formand agerer.
Alt andet lige, så forventer vi dog at hverdagen for en kommende TU-Formand vil blive markant
lettere hvis
➔
➔
➔
➔

Du har stor faglig viden om dykning
Du er dygtig til at kommunikere med forskellige personer og interessenter
Du kan uddelegere, følge op på arbejdsopgaver og projekter og sikre fremdrift
Du nyder at være med til at udvikle og sætte dit præg på fremtidens dykning i Dansk
Sportsdykker Forbund

Om Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg skal sikre den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere og instruktører på alle
niveauer i DSF. Udvalget består af 8-10 medlemmer, som hvem især har et ansvarsområde inden
for Teknisk Dykning. Det er udvalgets formål at styrke interessen - for forbundets medlemmer – for
erhvervelse af alle former for certifikater. Udvalget vil i samråd med bestyrelsen – og efter behov –
planlægge og gennemføre kurser, udføre handplaner og nedsætte strategier. Desuden varetager
udvalget forbundets sikkerhedsmæssige forretninger.

Interesseret?
Hvis du syntes det lyder spændende, så er du velkommen til at kontakte:
Næstformand: Carl Tronhjem - 29256697 - naestformand@sportsdykning.dk
Udviklingskonsulent Nicolai Kehling – 30893758 – kehling@sportsdykning.dk
NB! Stillingen som TU-Formand er ulønnet
Vi glæder os til at høre fra dig.
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