Vil du være med å utvikle Paraidrett i norske kampidretter?
Norges Kampsportforbund, Norges Bokseforbund og Norges Bryteforbund oppretter
en dedikert stilling for å jobbe med Paraidrett.
Vi har en omfattende sportslig virksomhet gjennom flere av våre grener, både i topp
og bredde. Vi jobber aktivt med trener- og lederutvikling, og med tilpasset utstyr og
rekruttering.
Forbundene samarbeider godt og sitter i et arbeidsmiljø tett på hverandre. Vårt
hovedmål er å jobbe med rekruttering, og at vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig
skal delta, de skal bli så gode de kan og vi vil at de skal holde på med idretten lengst
mulig.
Vi søker etter ny medarbeider som skal bidra til å utvikle norsk paraidretten innenfor
våre grener, slik at vi får flere parautøvere og økt idrettsfaglig kompetanse innen
paraområdet i organisasjonen.
Stillingen er til å begynne med en 1-årig prosjektstilling i 100% men hvor målet i løpet
av det året er å gjøre stillingen permanent. Kontorsted vil være i Norges
Bryteforbunds lokaler på Ullevål Stadion og ellers der aktiviteten foregår.
Hovedoppgavene i stillingen er i sin helhet knyttet til paraområdet og vil blant annet
inneholde:
•
•
•
•

Arbeid med rekruttering
Synliggjøring av våre tilbud
Nettverksbygging mot eksterne og interne samarbeidspartnere
Kompetanseutvikling innen paraområdet

Hvem er du?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er en engasjert person med stor arbeidskapasitet som har lyst til å jobbe
med å utvikle Paraidretten innen våre forbund
Du må ha interesse for idrettsfaglig utviklingsarbeid og paraidrett spesielt
Du har kunnskap/kompetanse på ulike målgrupper innen para.
Du har gode mellommenneskelige egenskaper
Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og like å jobbe med
andre
Du bør ha erfaring med idrettsarbeid og være godt kjent med idrettens
organisering og verdigrunnlag
Du må ha stor evne til å jobbe målrettet og strukturert
Du er utadvendt, selvstendig og liker å jobbe med utviklingsprosesser
Du er fleksibel til å jobbe utenom ordinær arbeidstid (kveld/helg) og er klar for
endel reiseaktivitet

•
•
•

Du må ha serviceinnstilling og like å jobbe sesongbetont der det i perioder er
høy aktivitet
Du har en sporty og fleksibel innstilling til jobben og har førerkort for bil (kl B)
Du har greie basisferdigheter med standardproduktene i Office 365 og noe
digital kompetanse

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•

En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
Et offensivt og godt miljø med ansatte som har et stort engasjement
En fleksibel arbeidshverdag der en kan styre en del selv
Tilhørighet til et felleskap med andre og med høyt tempo
Lønn etter avtale

Tiltredelse; snarest mulig - etter avtale
Søknad sendes Morten.sandnaes@nif.idrett.no
Søknadsfrist: Tirsdag 31. mai
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