Falcksport søger endnu flere Sportsambassadører, som har
lyst til at motivere sine kollegaer til trivsel, velfærd og
sundhed gennem forskellige sports events.
For at få endnu mere fokus på trivsel, velfærd, sundhed for alle ansatte i Falck, ønsker
Falcksport hjælp fra nogle engagerede frivillige ildsjæle. Vi vil gerne opgradere
sportsambassadørnetværket som vi har i dag, med endnu flere sportsambassadører.
Således at trivsel, velfærd og sundhed når ud endnu flere lokationer end i dag. Der er
i dag et godt netværk af sportsambassadører som gør et super godt arbejde med
trivsel, velfærd, sundhed gennem sportsevents og andet der relaterer sig til sundhed.
Dette gælder også mentalt sundhed, husk det. Men kan vi få et endnu tættere
landsdækkende netværk af Sportsambassadører, der har lyst til at fremme trivsel og
sundhed gennem sportsaktiviteter ude i ”marken” og måske hjælpe en kollega der
skal have et lille skub, vil det bare være super. ☺ Falcksport vil hjælpe dig med
økonomien, da vi har direkte midler til dette. Dog er midlerne begrænset, men de er
der.
Opgaverne vil bestå af følgende:
•
•
•
•
•
•

Du skal have lysten og energien til at hjælpe dine kollegaer med deltagelse i
sportslige aktiviteter, også dem som behøver lidt overtalelse
Have nogle gode ideer til at stationen/afdelingen kan deltage i forskellige
sportsevents
Være et godt eksempel for dine kolleger omkring sport, uden at være fanatisk
Lave 1 -2 selvstændige events på stationen/afdelingen, gerne i samarbejde
med den regionale Falcksport repræsentant, om året.
Ophængning af opslag fra Falcksport omkring sportsevents (sendes til din e-mail)
Hjælpe med henvisning til vores sundhedsordning, hvis der spørges til dette.

Falcksport afholder en årlig samling for sportsambassadørerne, i trivslen, velfærden,
sundhedens og sportens tegn. Her samles vi og gennemgår året, nye ideer osv. så du
har de bedste forudsætninger for succes ude på stationen.
Du deltager gratis i de sportsevents som I laver i dit regionale område.
Som sportsambassadør vil du få bedre mulighed for uddannelse i en sportslig retning
og du kan få økonomisk støtte fra Kompetancefonden til uddannelse, hvis det er en
uddannelse, du kan bruge på vores kollegaer. De indkomne ansøgninger vil blive
vurderet individuelt af Kompetancefonden og Falcksports bestyrelse. Du betaler selv
med frihed til uddannelsen.
Hvis du synes at dette lyder som noget du har lyst til at deltage i og der ikke er en
sportsambassadør på din station eller afdeling, så skal du skrive til din regionale
sportsambassadør. Han er også med i Falcksports bestyrelse. Skriv om dig selv i
forhold til de opgaver som står ovenfor og hvad du laver på/i stationen/afdelingen i
dag. Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til
funktionen.

Kontakt personer:
Reg. Øst

Allan Smedegaard

smedegaard@falcksport.dk

40 20 21 03

Reg. Sjælland Michael Rasmussen

rasmussen@falcksport.dk

40 29 95 72

Reg. Syd

Jesper Mikkelsen

mikkelsen@falcksport.dk

40 96 33 48

Reg. Midt

Kristian Skovbjerg

skovbjerg@falcksport.dk

40 29 54 48

Reg. Nord

Uffe Lyngberg

lyngberg@falcksport.dk

20 62 18 91

Men venlig hilsen
Jimmy Hartmann
hartmann@falcksport.dk / 51 22 99 61
Formand Falcksport

