Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. Vi har ca.
10 000 medlemmer, 16 kretser og 180 klubber med i organisasjonen.
Gjennom vår visjon «Skiskyting – den mest attraktive idretten!», skal
vi utvikle skiskyting innen våre kjerneområder.
Forbundet søker etter en prosjektleder i 100 % stilling med to
hovedarbeidsfelt:

50% Utviklingsarbeid bredde para-skiskyting.
50% Arbeid med utdanning og kompetanse rettet mot
klubb og krets.
Vi søker en prosjektleder som er resultatorientert, selvstendig og har gode samarbeids- og
kommunikasjonsevner. Du er fleksibel og trives i et hektisk miljø, er nysgjerrig og søkende
etter faglig utvikling. Du rapporterer til skiskytterforbundets bredde- og rekrutteringssjef.
Arbeidsoppgaver
• Samarbeid med OLT, NIF, institusjoner og andre særforbund innenfor fagområdet
Paraidrett.
• Videreutvikle breddetilbudet og være med på aktivitetstiltak i para-skiskyting.
• Andre administrative oppgaver knyttet til para-skiskyting, informasjonsarbeid via
nettsider, sosiale medier, kurs, kompetanse og rapportering.
• Tilegne seg kunnskap om NSSFs utviklingstrapp, og gjennomføre kurs og
kompetansetiltak etter prinsippene i NSSFs treningsfilosofi.
• Bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid ut mot skiskyttermiljøet, herunder
klubber og kretser.
• Helhetlig ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til planlegging og
gjennomføring av alle aktiviteter, herunder budsjettoppfølging.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Idrettsfaglig utdannelse og kompetanse.
• Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
• Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
• Erfaring fra frivillig arbeid og kjennskap til idrettens organisering er en fordel.
• Gjerne erfaring som aktiv utøver.
• Personlig egnethet vektlegges.
• Datakunnskap.
• Førerkort klasse B.
Stillingsbrøk: 100 % i en fireårig prosjektstilling 1. juni 2019 – 31.mai 2023. Lønn etter
avtale. Arbeidssted vil primært være skiskytterkontoret på Ullevål Stadion. Det må påregnes
mye reising i forbindelse med dette prosjektarbeidet.
Søknadsfrist: 1. mai. 2019
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt bredde- og rekrutteringssjef Marian
Lyngsaunet m) 915 20548.
Søknad med CV sendes på e-post til nssf@skiskyting.no innen 1. mai 2019.
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

