
Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. Vi har ca 10 000 
medlemmer, 16 kretser og 185 klubber med i organisasjonen. Gjennom vår 
visjon ”Skiskyting – den mest attraktive vinteridretten”, skal vi utvikle skiskyting 
innen våre kjerneområder.  
 
 

 
Vi er i stadig utvikling og har vedtatt en ny landslagsmodell fra våren 2014. I tillegg til idrettssjef så 
utvides ledernivået i landslagsapparatet med ett nytt årsverk for å sikre en bedre faglig oppfølging av 
landslagstrenerne og toppidrettsarbeidet totalt sett. Idrettssjefen vil ha et overordnet strategisk ansvar 
overfor sport, økonomi og kommersielle oppgaver, mens landslagssjefen skal jobbe operativt inn mot 
landslagene og oppfølging av trenere og øvrig engasjerte i støtteapparatet med fokus på faglig 
koordinering og utvikling. Norges Skiskytterforbund søker etter: 

 

Landslagssjef  
 
Vi søker en person som er resultatorientert, selvstendig og har gode samarbeids- og 
kommunikasjonsevner. Du er fleksibel og trives i et hektisk miljø. Som landslagssjef blir du fagsjef for 
toppidretten i forbundet, herunder personalansvar for landslagstrenere og oppfølging av NSSFs 
landslag. Sammen med landslagstrenerne har du resultatansvaret på sport. Du rapporterer til 
skiskytterforbundets idrettssjef.  
 
Arbeidsoppgaver 

 Sportslig leder med operativt fagansvar 

 Personalansvar og oppfølging av landslagstrenere, helseteam, smøreteam og øvrig 
støtteapparat 

 Ansvar for uttak iht uttakskriteriene 

 Lede faglige utviklingsforum og coache landslagstrenerne 

 Hovedleder World Cup og VM/OL 

 Kontaktpunkt mot Olympiatoppens fagcoach mot skiskyting 

 Utarbeide budsjett i samarbeid med idrettssjefen, og følge opp kostnadsutvikling for 
avdelingen toppidrett i forhold til budsjett. 

 Kontakt med presse må påregnes. 

Kvalifikasjoner 

 Relevant utdanning på høgskolenivå/universitet vektlegges 

 Relevant trener- og/eller ledererfaring primært fra skiskyttermiljøet, evt fra norsk toppidrett 
generelt 

 Referanserammer til internasjonal skiskyting på toppidrettsnivå 

 God analytisk legning og gode strategiske ferdigheter er nødvendig 
 
Personlige egenskaper 

 Selvstendig og handlekraftig med gode relasjons- og samarbeidsevner 

 Tydelige lederegenskaper 

 Utviklingsorientert og målrettet 

 Tillitsvekkende 

 Fleksibel og diplomatisk, men med klare grenser og gjennomslagskraft 
 

Stillingsbrøk: 100 % i en åremålsstilling for perioden 1. mai 2014 – 30. juni 2018. Lønn etter avtale. 
Det må påregnes mye reising i forbindelse med samlinger, konkurranser og mesterskap. Forbundets 
lokaler er i Oslo. 
 
 
Søknadsfrist: 7. oktober 2013 
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt generalsekretær i NSSF, Rakel Rauntun. Søknad med 
CV merkes ”Landslagssjef” og sendes på e-post til nssf@skiskyting.no innen 7. oktober 2013. Alle 
søknader vil bli behandlet konfidensielt. 
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