Lillehammer Skiklub er, med sine 130 år og 1250 medlemmer, landets
største skiklubb. Innen alpint og langrenn har vi utøvere i de fleste
kategorier, fra mosjonister til OL deltagere. LSK er en aktiv arrangør,
og har i en årrekke gjennomført skiarrangementer både alene og i
samarbeid med andre klubber. LSK er medeier i Birkebeinerarrangementene, og vil fra 1. august 2017 bli samlokalisert med andre
idrettsklubber, Oppland Skikrets og NTG i Idrettens Hus

Klubbens daglige leder har valgt å si opp sin stilling.
Vi søker i denne sammenheng etter ny

DAGLIG LEDER
Daglig leder skal i kraft av sin funksjon, fokusere på å legge forholdene til
rette for utøvere, tillitsvalgte og ansatte, slik at flest mulige av klubbens og
medlemmenes målsettinger nås.
Dette gjøres blant annet gjennom å skape gode samarbeidsrelasjoner både
internt i klubben og mot klubbens samarbeidspartnere, samordne klubbens
ressurser, initiere forbedringer og prioritere arbeidsoppgavene riktig.
Klubbens visjon er «Ski for alle livet ut», gjennom verdiene frivillighet,
demokrati, lojalitet og likeverd.
LSK skal sørge for at all sportslig aktivitet rettes mot målet om at alle skal
kunne drive idrett ut fra egne forutsetninger.

.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Daglig leder har totalansvaret for daglig drift, ledelse og utvikling av
Lillehammer Skiklub

Sportslig utvikling av klubben, med hovedfokus på rekruttering og
breddeidrett

Markedsarbeid, herunder oppsøkende sponsorarbeid og kartlegging
av støtteordninger

Økonomistyring, rapportering og ajourføring av medlemsregister

Daglig leder rapporterer til styret og styrets leder

Daglig leder skal delta i styrets møter med tale og forslagsrett.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Har salgs- og markedsorientert legning, og erfaring med sponsorrelatert arbeid

En samlende leder med evne til å organisere, gjennomføre tiltak og
videreutvikle en klubb med lange tradisjoner

God økonomisk og administrativ forståelse

Har gode samarbeidsevner, er kommunikativ og tillitsskapende

Kjennskap til vinteridrett
Vi kan tilby
Spennende og varierte arbeidsoppgaver, i et ungt, sprekt og dynamisk
miljø. Lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger.
Søknadsfrist: 15. august 2017

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt styreleder Jon Erik
Rønning, mobil 977 18 775. Søknad og CV sendes til
jonronni1967@gmail.com

