Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Ledig stilling som

Arrangement- og markedskoordinator
Prosjektstilling med varighet frem til 28. februar 2021, med mulighet for fast ansettelse
etter avtaleperioden.
Norges Håndballforbund Region Nord organiserer og administrerer håndballaktiviteten fra Sunnmøre i
sør til Finnmark i nord. Regionen omfatter 180 klubber og 2100 spillende lag. Aktiviteten består av
kampadministrasjon for over 20.000 kamper pr. sesong og avholder arrangementer, samt kurs- og
utviklingsoppgaver. Administrasjonen har 16 ansatte, og vi ønsker å utvide staben i marked- og
arrangementseksjonen. Regionens administrasjon er lokalisert på Idrettens Hus i Trondheim.

Oppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av regionale, nasjonale og internasjonale
kamper, arrangementer og turneringer.
• Være markedskoordinator for arbeidet frem mot og under to
Europamesterskap i Trondheim i 2020 (EURO 2020 for herrer i januar og
damer i desember).
• Være koordinator og gjennomføringsansvarlig for ulike prosjekter sammen
med våre samarbeidspartnere og sponsorer.
• Legge til rette for, og kunne produsere, relevant markedsmateriell som
benyttes i seksjonen.
• Planlegging og gjennomføring av NM Veteran i 2019.
• Koordinere og rekruttere frivillige til seksjonen.
Kvalifikasjoner:
• Utdannelse og interesse for salg, markedsføring og kommunikasjon .
• Unik interesse for frivillighet og dugnadsarbeid, og helst med kjennskap til
idrettens organisering.
• Strukturert og god i kommunikasjon og gjennomføring.
• Erfaring og kjennskap med data og bildebehandling, samt kunnskap om og
erfaring med ulike sosiale medier.
Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner og løsningsorientert.
• Utadvendt, energisk og med godt humør. Kreativ og ser «nye» muligheter.
• Være fleksibel og tilgjengelig for prosjektarbeid med stor arbeidsbelastning i
perioder.
• God formidlingsevne, med evne til å initiativ og inneha høy arbeidskapasitet.
• Strukturert og trives i en operativ rolle.
• Engasjert for arbeid i en idrettsorganisasjon.
• Være fleksibel på arbeid utover normal arbeidstid, på kveld og helg ved
prosjekter og gjennomføring av arrangementer.
• Beherske norsk og engelsk muntlig/skriftlig godt.
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I Norges Håndballforbund Region Nord tilbyr vi:
• Spennende stilling med gode muligheter for personlig utvikling.
• Jobb i et engasjerende og inspirerende arbeidsmiljø.
• Medarbeidere som kan identifisere seg med Norges Håndballforbunds
verdier: Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play.
• Lønn og godtgjørelser etter avtale.
• Foreløpig tidsbegrenset til prosjektstilling med varighet frem til 28. februar
2021, med mulighet for fast ansettelse etter avtaleperioden.
Søknadsfrist: 26. august 2018
Søknadene sendes elektronisk til: ove.grubba@handball.no
Legg ved i søknaden CV og noen ord om hva som motiverer deg til å søke
stillingen.
Søknadene behandles konfidensielt. Alle ansatte i regionen har ansettesforhold i
Norges Håndballforbund med NHF Region Nord som arbeidsleder.
Spørsmål om prosjektstillingen kan rettes til:
Seksjonsleder Marked og Arrangement Ove Grubba – tlf.: 92 62 99 07
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