
 

 

 
 
Funktionsbeskrivelse 
Titel: DJ repræsentant i Den Regionale Hjortevildtgruppe Fyn 

 

 
Ledelse 

Reference: Hovedbestyrelsen og kredsbestyrelsen 
 

Nærmeste overordnede: Formanden for DJ hjortevildtudvalg   
 

Ledelsesmæssigt ansvar / hovedfunktioner i stillingen: Ledelse af den frivillige indsats og 
lokale repræsentation af DJ uafhængigt af kredsenes geografi. 
 

Følgende personer refererer til stillingsindehaveren: Medlemmerne af den respektive 
regionale hjortevildtgruppe. 
 

Rekruttering: Det er HB, der udpeger formændene for de regionale hjortevildtgrupper. Det gør 
de på baggrund af den indstilling, der er kommet fra det område, den enkelte gruppe dækker. Det 
er kredsformændene, der skal sørge for at finde egnede kandidater, som indstilles til HB (der skal 
minimum være 2 kandidater). Nogle områder kan række ind i flere kredse. 
 

 
Arbejdsområder / hovedfunktioner i stillingen 

Overordnet beskrivelse af opgaver: 

Formanden for Den Regionale Hjortevildtgruppe er DJ’s lokale repræsentant, og skal således være 
den der skaber enighed og søger konsensus blandt medlemmerne af de regionale 
hjortevildtgrupper. 
Formanden skal kunne gennemføre mødeledelse og konkludere på drøftelser på en anerkendende 
måde, hvor medlemmernes synspunkter afspejler sig demokratisk i beslutninger og indstillingerne 
fra den respektive hjortevildtgruppe.    
Formanden skal kunne formidle hjortevildtsgruppens indsatser og holdninger. 

DJ’s repræsentant skal afholde møde (1-2 pr. år) med FM for de kommunale Jægerråd som ligger 
inden for hjortevildtgruppes geografiske område. 
 

 
Kompetencer 

Faglige kompetencer 

- Flair for mødeledelse.  

- Gode organisatoriske evner. 

- Erfaring med at arbejde, med og 

motivere, frivillige. 

- Grundigt kendskab til hjortevildt og 

tilhørende præmisser relateret til 

jagt, natur og jordbrug.  

- Gerne undervisningsmæssig eller 

anden formidlingskompetence.  

- Godt kendskab til jægernes 
præmisser.  

Personlige kompetencer 

- Kunne samarbejde på en anerkendende måde, der 
skaber tillid og gode relationer internt i DJ og eksternt 
til offentlige myndigheder, interesseorganisationer og 
medlemmer. 

- Stor lokal opbakning 
- Serviceorienteret og fokuseret på medlemmernes 

behov og DJ’s tarv.  
- Godt overblik. 
- Gode formidlingsegenskaber både på skrift og i tale.  
- Udadvendt personlighed. 
- Kunne arbejde selvstændig og resultatorienteret.  
- Vil skabe succeser. 

 
Økonomi 

Udgifter til kørsel i f.m. arbejdet dækkes af DJ, efter de gældende regler. 

 


