
Sekretariatschef 
for Den Danske Vedligeholdsforening

Den Danske Vedligeholdsforening (DDV)  
søger ny sekretariatschef
DDV er et netværk for optimering af drift og  
vedligehold. Vi arbejder for at fremme erfarings- 
udveksling mellem virksomheder inden for  
vedligehold, optimering, drift og sikkerhed. 

Vores medlemmer arbejder på næsten alle typer 
virksomheder i Danmark. Fællesnævneren for 
dem er, at de beskæftiger sig med optimering og 
vedligehold som brugere, rådgivere eller leveran- 
dører. DDV’s medlemmer arbejder typisk på mel-
lem og højt lederniveau – mange er maskinmestre 
eller har en anden teknisk baggrund.

Du bliver daglig leder af DDV’s sekretariat og skal 
derudover være primus motor for DDV’s øvrige 
aktiviteter. Du bliver igangsætter, facilitator, 
tovholder og meget mere. Du skal kunne holde 
mange bolde i luften, være udadvendt og have 
lyst til at have med mennesker at gøre. Og hvis 
du har en teknisk/vedligeholdelsesmæssig bag- 
grund, er det bestemt ikke en ulempe.

Vi søger en engageret og initiativrig person, som 
kan sætte yderligere skub i vores aktiviteter og 
være med til at gøre endnu flere vedligeholdsan- 
svarlige interesserede i at blive medlem af DDV.

Du skal kunne markedsføre DDV både internt i 
forhold til medlemmerne og eksternt i forhold til 
vores interessenter og samarbejdspartnere.  
Du skal være DDV’s ambassadør til møder, på 
messer, ved virksomhedsbesøg og i den person-
lige kontakt med både medlemmer og vores sam- 
arbejdspartnere inden for vedligeholdsområdet. 
Med andre ord: Du skal ønske at gøre en forskel 
for DDV og vores medlemmer ...

Du skal desuden …
•  Have erfaring med/lyst til foreningsarbejde.
•  Kunne være facilitator ved netværksmøder.
•  Være god til at netværke med medlemmer og 

eksterne interessenter.

•  Kunne markedsføre foreningen og indgå i 
redaktionen for fagmagasinet Optimering.

•  Planlægge og facilitere seminarer og 
konferencer.

•  Være den primære ansvarlige ved planlægning 
af årsmøde og generalforsamling.

•  Være DDV’s repræsentant på messer.
•  Deltage i europæisk og nordisk vedligeholds- 

samarbejde.
•  Implementere brug af sociale medier i 

foreningssammenhæng.
•  Være idegenerator for DDV’s strategiske 

fokusområder.
•  Være daglig leder af DDV’s sekretariat  

(1 fuldtids- og 1 deltidsmedarbejder) i 
Fredericia.

•  Være budgetansvarlig for DDV’s drift.

Dine øvrige kompetencer:
•  En udadvendt og engageret personlighed,  

som kan bevare det kølige overblik.
•  Lyst/interesse for tekniske problemstillinger.
•  Uddannelse på mindst bachelorniveau er 

ønskelig (men ikke et krav).
•  Gerne erfaring med at have reference til en 

“frivillig” bestyrelse.
•  Flair for mediekontakt og -pleje – med gode 

personlige kommunikationsevner.

Du kan lære DDV bedre at kende ved at besøge 
vores hjemmeside www.ddv.org og ved at  
studere fagmagasinet Optimering på 
www.optimering.nu

Ansøgningsfrist: 27. juni, 2014
Tiltrædelse: 1. september, 2014

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om  
stillingen, er du velkommen til at kontakte  
bestyrelsesformand Lars G. Hansen,  
tlf. 4087 4849.

Ansøgningen og cv skal sendes til DDV’s  
sekretariat på ddv@ddv.org

DDV er et netværk for optimering af drift og vedligehold. Der er 1.400 medlemmer. Budgettet var i 2013 på 3,2 millioner kroner.
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