
Generalsekretær
Hovedopgaver:
- Ansvarlig for KDA’s sekretariat
- Ansvarlig for varetagelse af kontakten til offentlige myndigheder i samråd med

bestyrelsen
- Ansvarlig for administration af det godkendte budget, bogføring og regnskab
- Fungere som sekretær for bestyrelse og KDA’s stående udvalg
- Ansvarlig for KDA’s kontakt til pressen i samråd med KDA’s bestyrelse

Øvrige opgaver:
- Varetage KDA’s kontakt til de enkelte unioner og disses bestyrelser
- Varetage KDA’s kontakt til ligestillede organisationer i udlandet
- Varetage KDA’s kontakt og rapportering til FAI
- Deltage som KDA’s repræsentant i diverse udvalg og arbejdsgrupper, samt i samråd med

KDA’s bestyrelse bl.a. FAI’s årlige General Conference og Europe Air Sports General
Meeting

Kongelig Dansk Aeroklub søger en ny generalsekretær, da vor nuværende
generalsekretær efter 10 års tjeneste tiltræder en ny stilling.

Vi forventer at du:
- Har en relevant luftfarts- eller luftsportsmæssig baggrund samt ledelseserfaring
- Har kendskab til luftsport – gerne som aktiv udøver
- Har kendskab til europæisk og dansk luftfartslovgivning
- Har gode samarbejds- og forhandlingsevner
- Har en åben omgangsform
- Behersker dansk og engelsk i skrift og tale
- Har godt og grundigt kendskab til EDB, herunder Microsoft Office inklusive Access og

gerne kendskab til hjemmesideredigering

Yderligere oplysninger:
Stillingen er normeret til 37 timer per uge. Arbejdssted er KDA-huset i Roskilde Lufthavn.
Aflønning efter aftale og kvalifikationer. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved
henvendelse til generalsekretær Anders Madsen (am@kda.dk) eller formand Hjalmar
Nielsen (formand@kda.dk). Ansøgning med CV sendes per e-mail til kda@kda.dk snarest –
dog senest den 15. februar kl. 12:00. Indledende jobsamtaler finder sted den 20. februar i
Roskilde.

Kongelig Dansk Aeroklub er paraplyorganisation for ca. 10.000
medlemmer der anvender luften til flyvning og luftsport.
Medlemsorganisationerne er Dansk Motorflyver Union, Dansk
Svæveflyver Union, Dansk UL-Flyver Union, Dansk
Faldskærmsunion, KZ & Veteranflyklubben, Dansk Ballonunion,
Dansk Hanggliding og Paragliding Union, Modelflyvning
Danmark og Dansk Kunstflyver Union samt en række direkte
medlemmer. Samarbejdspartnere er bl.a. EASA,
Trafikstyrelsen, FAI, Friluftsrådet samt Europe Air Sports.

Vi forventer at du:
- Har en relevant luftfarts- eller luftsportsmæssig baggrund samt ledelseserfaring
- Har kendskab til luftsport – gerne som aktiv udøver
- Har kendskab til europæisk og dansk luftfartslovgivning
- Har gode samarbejds- og forhandlingsevner
- Har en åben omgangsform
- Behersker dansk og engelsk i skrift og tale
- Har godt og grundigt kendskab til EDB, herunder Microsoft Office inklusive Access og

gerne kendskab til hjemmesideredigering

Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Luftsports-Forbund
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

Telefon 29 90 59 00
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