
«Åpen» utlysing av funksjon som Sportslig leder i Kvam idrettslag på deltid 

 
Kvam idrettslag har eget anlegg med klubbhus lokalisert i Kvam Idrettspark og har mer enn 670 medlemmer. 
Idrettslaget har aktiviteter innen allidrett, håndball, fotball, langrenn, sykkel og folkehelse. Med sine anlegg er 
idrettslaget en stor, viktig og samlende møteplass i bygda. 
Kvam idrettslag er eier av Furusjøen Rundt AS, og har ansatt daglig leder og arrangementsleder. Ellers er 
idrettslaget basert på dugnad og frivillig arbeid. Vi søker nå etter: 

 

SPORTSLIG LEDER - DELTID 
 
«Åpen» utlysing» der vi ber om at interesserte tar kontakt.   
Funksjonen vil kreve arbeid på kveld og helg for å tilpasse den frivillige aktiviteten blant gruppene, trenerne, 
lederne og utøverne. 
 
Hovedarbeidsoppgaver: 

• Legge til rette for sportslig utvikling i samarbeid med de ovennevnte gruppene  
• Implementere sportsplaner til de ovennevnte gruppene 
• Implementere årshjul for de ovennevnte gruppene  
• Utarbeide sportslige målsettinger på kort og lang sikt i samarbeid med gruppene og idrettslaget 
• Bistå i rekruttering og utdannelse av trenere og ledere til gruppene 
• Lede trener- og lederforum  
• Lede arbeidet med; 

o Idrettsskoler (eks. TINE fotballskole) 
o Arrangementer til aktivitetsgruppene 

• Andre arbeidsoppgaver kan bli aktuelle 
 
Vi søker etter en person som: 

• har relevant bakgrunn for funksjonen 
• er strukturert og behersker data som arbeidsverktøy 
• øvrig egnethet gås gjennom ved intervju 

 
Søknaden merkes «Sportslig leder i Kvam IL» 
 
For funksjonen kan vi tilby: 

• Positivt og trivelig miljø 
• Naturskjønne omgivelser  
• Muligheter for utfoldelse, lek og aktiviteter  
• Et idrettslag som jobber godt sammen og er engasjerte 

 
• Lønn og vilkår etter avtale, deltid 

 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Vi ønsker velkommen en medarbeider som passer inn i et aktivt, uformelt og trivelig idrettsmiljø. 
Arbeidsplassen har utgangspunkt i Kvam Idrettspark.  
 
Mer informasjon om Kvam idrettslag og Furusjøen Rundt er å finne på hjemmesidene: www.kvamil.no og 
www.furusjoenrundt.no. 
 
Nærmere opplysninger om funksjonen kan en få ved å ta kontakt med daglig leder, Ole-Petter Brendstuen, tlf. 
907 78 999 (mandag-fredag).  
Alle spørsmål og søknader vil bli behandlet konfidensielt. 
Kortfattet søknad med CV kan sendes til Kvam IL, Postboks 61, 2641 Kvam eller på e-post: post@kvamil.no  
Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. 
 
Åpen søknadsfrist. 

http://www.kvamil.no/
mailto:post@kvamil.no

