
   

Projektstilling – Projektkoordinator mod de Olympiske Lege  
 
Vil du være med til at skabe magiske oplevelser under OL i Tokyo?  
I Sport One Danmark tror vi på idrættens endeløse værdi. Fra atleten til træneren, til de 
mange klubber og frivillige kan idrætten noget, intet andet kan. Som dansk idræts 
kommercielle selskab er idrætten en del af Sport One Danmarks DNA, og vores tilgang 
til det kommercielle er altid forankret i idrættens værdier omkring fællesskab, social 
ansvarlighed og en bæredygtig tilgang til præstation.  
Vores unikhed ligger i at forstå erhvervslivets udfordringer, hvorfra vi idéudvikler, 
planlægger og eksekverer målrettede og magiske koncepter baseret på idrættens 
redskaber, viden og kompetencer, der på forskellig vis skaber værdi for danske 
virksomheder. 
Vi arbejder både med digitale løsninger og fysiske aktiviteter som foredrag, events og 
netværk i tæt samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Vi er også 
hovedansvarlige for at planlægge og eksekvere House of Denmark, hvor vi under OL i 
Tokyo skaber en helt unik ramme og uforglemmelige oplevelser for flere hundrede 
gæster.  
 
Hvad består rollen i? 
Som projektkoordinator i teamet skal du lede og supportere forskellige 
arbejdsstrømme, der understøtter planlægningen og afviklingen af House of Denmark i 
Tokyo under de Olympiske Lege i juli og august 2021.  
Du skal assistere projektlederen med at koordinere et stort og komplekst projekt, der til 
sidst skal kulminere med at supporte vores støtteapparat og give vores gæster unikke 
oplevelser under legene.  
Du vil få en enestående mulighed for at arbejde bag kulissen i sportens forunderlige 
verden i et krævende og omskifteligt projekt med højt tempo, mange scenarier og 
skyhøje ambitioner. 
Vil du være med til at gøre en vigtig og værdifuld indsats i vores olympiske operation, 
skal du søge ind i landets mest attraktive kommercielle afdeling for koncepter inden for 
idræt! 
 
Dine vigtigste opgaver 

• Projekt-support til kommerciel direktør i Sport One Danmark 

• Ansvarlig for udvalgte arbejdsstrømme i planlægningen af House of Denmark, 
som afholdes under OL i Tokyo 

• Koordination af leverandører, gæster, partnere og aktører i dansk idræt 
• Indsamling, behandling og analyse af data 

• Præsentation af koncepter og planer til interessenter 

• Kompleks eventeksekvering 

• Koordination, guidning og håndtering af større grupper   
 

 



   

Kompetencer vi ser efter  

• Projektledererfaring  

• Struktureret og procesdrevet 
• Kendskab til digitale projektstyringsværktøjer 

• Super user af Office-pakken 
• Dygtig kommunikatør 

• Præsentationsteknik 
• Basic håndtering og analyse af data 

• Sprogkyndig, flydende engelskkundskaber 
 

Erfaring og karakteristika, der vil være en fordel i jobbet 

• Event, bureau og/eller rejsebranche 

• Guide, teamleder, træner og/eller lignende 

• Haft kunde- og/eller projektansvar 

• Erfaring fra partnerskaber, experiences, events eller sponsorships  
• Minimum tre års erfaring 

• Passioneret for at skabe og levere unikke kundeoplevelser 
• Kan jonglere mange opgaver på samme tid  

• Er samvittighedsfuld, måler på resultat og følger op 
• Rejseerfaring  

• Er en udpræget teamplayer 

• Har passion, forståelse og interesse for idræt 
 
Praktisk 
Arbejdsplads: Idrættens Hus, Brøndby 
Stilling: Heltid 
Projektstilling: 1. februar til 1. oktober 
Ferie: Det vil kun undtagelsesvist være muligt at holde kortere ferie i juni, juli og august. 
 
Hvem er Sport One Danmark? 
Sport One Danmark er idrættens kommercielle selskab. Vi er ejet af Team Danmark og 
Danmarks Idrætsforbund og forvalter vores ejeres kommercielle rettigheder som blandt 
andet omfatter de olympiske rettigheder samt de unikke kompetencer og profiler, 
Team Danmark råder over. Alt vores overskud går ubeskåret til ejerne og er derfor med 
til at styrke dansk idræt. 
 
Ansøgning og kontakt  
For mere information eller spørgsmål, kontakt Sport One Danmark på mail 
info@sodk.dk.  
Er stillingen noget for dig? Send din ansøgning til info@sodk.dk inden 5. januar 2021. 


