
Vil   du   bli   daglig   leder   i   Vågsbygd   Turn   IL?  

Arbeidsgiver:   Vågsbygd   Turn   IL  
Stillingstittel:   Daglig  l eder  
Søknadsfrist:   07.06.2020  
Ansettelsesform:   Fast  
Tiltredelse:   Snarest  
Stillingsprosent:   30%  

For   å   styrke   Vågsbygd   Turn   IL   sin   fremtid   blir   det   nå   opprettet   en   deltidsstilling   som   daglig  
leder.   Vår   fremtidige   daglige  l eder   skal   ha   et   sterkt   engasjement   for   barneidrett,   være   en  
dyktig   og   effektiv   organisator   og   en   god  l agspiller.  

Vågsbygd   Turn   IL   ble   stiftet  i    2013   av   engasjerte   foreldre   som   ville   gi   et   turntilbud   til   barn  i   
Vågsbygd.   Siden   den   tid   har   klubben   vært  i    stadig   vekst.   I   dag   er   Vågsbygd   Turn   IL   en  
mangfoldig   klubb   som   tilbyr   barneidrett   og   konkurranseidrett  i nnenfor   troppsturn   og  
apparatturn.   Klubbens   visjon   er   å   skape   en   arena   for   turnglede,   mestring   og   utvikling   for   alle.  
Det   gjør   vi   gjennom   å   gi   et   tilbud   til   den   enkelte   utøver   ut   fra   deres   ambisjoner   og  
forutsetninger.   Se   nærmere  i nformasjon   på   våre   nettsider:    www.vagsbygdturn.no   

Som   daglig  l eder  i    Vågsbygd   Turn   IL   vil   du   ha   ansvar   for   å   drifte   klubben  i    det   daglige,   og   du  
vil  j obbe  i    skjæringspunktet   mellom   styre,   ansatte,   medlemmer   og   medlemmenes   foresatte.   
Tilsammen   består   klubben  i    dag   av   200   medlemmer   og   15   ansatte   trenere.  

Arbeidsoppgaver:  
-  Daglig   drift   av   Vågsbygd   Turn   IL.
-  Personalansvar.
-  Økonomiansvar,   herunder   budsjettansvar   og   at   klubben   oppfyller   sine   økonomiske
forpliktelser.
-  Holde   medlemssystemet   á   jour.
-  Kommunisere   og   koordinere   aktiviteter   internt   og   eksternt   ut   fra   klubbens   årshjul.
-  Ansvar   for   å   sikre   god   logistikk   med   hensyn   til   oppsett   av   hallplaner   og   fordeling   av
treningstid   mellom   ulike   partier.
-  Bidra   til   utviklingsarbeid,   både   for   medlemmer,   ansatte   og   klubben.
-  Delta   på   styremøter,   trenermøter   og   foreldremøter.
-  Bidra   til   god   idrettskultur   og   et   godt   arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner  
-  Relevant   utdannelse,   fortrinnsvis   innenfor   ledelse,   administrasjon   og   HR.
-  God   kjennskap   til   idrettslag   og   erfaring   med   turn   er   ønskelig.
-  Det   er   ønskelig   med   en   person   som   har   erfaring   fra   ledelse   og   administrasjon.
-  God   IKT-forståelse.
-  Kjennskap   til   gjeldende   lovverk.
-  God   skriftlig   og   muntlig   fremstillingsevne.

http://www.vagsbygdturn.no/


Personlige   egenskaper:  
-  Strukturert,   engasjert   og   fleksibel.
-  Effektiv   og   med   høy   gjennomføringsevne.
-  Gode   kommunikasjons-   og   samarbeidsevner.
-  Endringsvillig   og   løsningsorientert.
-  Evne   til   å   vise   tydelig   lederskap.
-  Evne   til   å   jobbe   selvstendig   og   i   team.

Vi   tilbyr:  
-  En   utfordrende   og   spennende   jobb   med   store   utviklingsmuligheter.
-  En   jobb   med   stort   samfunnsansvar.
-  Fleksibel   arbeidstid.
-  Lønn   etter   avtale.

Sektor:   Frivillig.  
Lederkategori:   Leder  
Sted:   Lumberveien   35   A,   4621   Kristiansand  
Bransje:   Idrett  
Stillingsfunksjon:   Daglig   leder  
Nøkkelord:   Ledelse,   personalledelse,   økonomi,   utviklingsarbeid,   turn.  

Spørsmål   om   stillingen:  
Kontaktperson:   Thomas   Gjerustad  
Stillingstittel:   Styreleder  
Telefon:   90570661  

Søk   på   stillingen:  
Send   CV   og   søknadsbrev   til:   styreleder   Thomas   Gjerustad,   tgjerul@hotmail.com  


