Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Postboks 5000, 0840 OSLO
Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no
Bankgiro: 5134.06.05075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Kretskonsulent 100% stilling
Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets har 24.526 medlemmer fordelt på 51 klubber. Kretsen
har høy aktivitet i alle konkurransegrener og tilrettelegger for god breddeaktivitet.
Vår kretskonsulent for Oslo og Akershus går over i annen stilling og vi ønsker å tilsette en ny
kretskonsulent i 100% fast stilling. Arbeidsstedet er på Osloidrettens hus på Ekeberg og
kretskonsulenten er samlokalisert og samarbeider med kretskonsulentene for Oppland, Hedmark
og Østfold.
Arbeidsoppgaver
- administrativ oppfølging av gymnastikk- og turnaktiviteten i Oslo og Akershus
- bistå kretsstyret i oppfølgingen av den daglige driften av kretsens aktiviteter
- koordinering og oppfølging av kurs- og utdanningsaktiviteter
- kontaktpunkt for lagene i kretsene i spørsmål av organisatorisk karakter
- oppdatere og publisere på kretsens hjemmesider
Kvalifikasjoner og egenskaper
- relevant idrettsfaglig bakgrunn og kompetanse, gjerne fra høyskole / universitet med idrettsfag
- erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel
- grunnleggende forståelse for økonomi
- god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
- gode ferdigheter i Office-programmer
- serviceorientert
- liker å håndtere mange saker samtidig og har stor arbeidskapasitet
- ansvarsbevisst person med gode samarbeidsevner
- selvstendig og velstrukturert
- utadvendt og godt humør
- initiativrik
Noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid må påregnes.
Vi tilbyr
- arbeid i en spennende organisasjon som arbeider for at medlemmene i lagene skal tilbys
spennende, spenstige aktiviteter som gir livslang mestringsglede
- konkurransedyktige vilkår
- fleksibel arbeidstid
- godt arbeidsmiljø i eget forbund og på arbeidssted
Lønn
I henhold til vedtatt lønnspolitikk.
Om arbeidsgiveren
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har 108.000 medlemmer og er landets eldste særforbund.
Forbundet organiserer konkurranse- og breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne, samt har
ansvaret for tilbudet til funksjonshemmede innen alle aktiviteter og grener. Administrasjonen er
fordelt på både Ullevål stadion i Oslo og diverse idrettens hus i Norge.
Tiltredelse
Snarest
Søknadsfrist
Innen 15. februar 2019
Søknad med CV sendes som e-post til: torillaas.sundby@gymogturn.no
Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrasjonskonsulent Torill Aas Sundby på
telefon 93089815.

Grunnlaget legges i Gym og Turn!

