DJ søger:

Jagthunde kredsundervisere
STILLINGSOPSLAG
Grib muligheden for at blive en del af teamet omkring Danmarks Jægerforbunds Jagthundeundervisning og gør en forskel for vores medlemmer.
Din lokale kreds bliver omdrejningspunktet, og som frivillig kredsunderviser har du fokus på uddannelse og udvikling af jagthunde på hundenes præmisser.
Danmarks Jægerforbund har sat fokus på en visionær proces inden for udvikling og uddannelse, apporterende jagthunde på hundenes
præmisser. Det går stærkt, og der er stor efterspørgsel i jagtforeningerne på endnu mere fokus på jagthundeområdet. Danmarks Jægerforbund har,
gennem jagthundekonsulenten, sat stor fokus på uddannelse af nye instruktører samt efteruddannelse af allerede eksisterende instruktører. Som en
del af denne proces, er der fremkommet ønske fra kredsene om, at man i samarbejde med jagthundekonsulenten får en endnu bedre koordinering af
uddannelse og instruktion lokalt i kredsene, samt på landsplan. Derfor søger kredsene nu, gennem DJ’s rådgivnings- og uddannelsesafdeling
2 kredsundervisere til hver af de 8 kredse.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

Tiltrædelse:

•
•
•

Koordinering af uddannelse mellem kredsens jagtforeninger.
Efteruddannelse af kredsens jagthundeinstruktører.
Isamarbejde med jagthundekonsulenten og de øvrige kredsundervisere at sikre forsat udvikling og nytænkning på uddannelse af jagthunde.
•	I samarbejde med jagtforeningernes instruktører at sikre et forsat stort
tilbud af kurser målrettet bredden af jagthundeførere i Danmarks
Jægerforbund.

1. september 2016. I forbindelse med tiltrædelse som kredsunderviser
skal du gennemgå en overbygning af jagthundeinstruktøruddannelsen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte jagthundekonsulent
Henrik Vestergaard Hove-Nielsen på tlf. 8188 0529.
Ansøgning sendes til job@jaegerne.dk
senest 1. august 2016 mærket ”Kredsunderviser”.

Faglige kompetencer:

•	Det er et krav til uddannelsen som kredsunderviser, at DJ´s jagthundeinstruktøruddannelse er gennemført med et tilfredsstillende resultat.
•	At kredsunderviseren lever op til DJ’s etiske anbefalinger for håndtering
og træning af hund.
•	At kredsunderviseren udviser både stort kendskab samt forståelse for
uddannelse af egen hund på hundens præmisser.
•	At kredsunderviseren fungerer, eller har fungeret, som instruktør i en
jagtforening.
•	At kredsunderviseren er i stand til at tilrettelægge et uddannelsesforløb, der favner bredden af jagthunde i Danmark.

Personlige styrker:

•	Du kan gennemføre både teoretisk og praktisk undervisning på et højt
hundefagligt niveau.
•	Du udviser meget højt engagement samt udpræget stor lyst til at inspirere og motivere kredsens instruktører og kursister.
• Gennem uddannelse og erfaring søger du viden om alle jagthunderacer
•	Du kan samarbejde på en anderkendende måde, der skaber tillid og
gode relationer internt i DJ og eksternt til offentlige myndigheder,
andre foreninger og medlemmer.
• Du er serviceorienteret og har fokus på medlemmernes behov.
•	Du har en meget udadvendt personlighed og gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale.
Som kredsunderviser arbejder du som udgangspunkt på frivillig basis.
Der kan dog i enkelte situationer blive tale om at løse opgaver, hvor der vil
kunne udbetales et mindre honorar og kørselsgodtgørelse.
Tidsforbruget er variabelt, men der må påregnes ca. to weekender
og 5-10 aftener om året.
Organisatorisk bliver du tilknyttet kredsen, mens du fagligt samarbejder
med DJ’s Jagthundekonsulent.
Flemming Højer

