
                                              
 
 

NHF Region Vest og NFF Hordaland søker 
 

Klubbutvikler tilrettelagt aktivitet/prosjektleder 
 
i en fulltids engasjementsstilling til 31.12.23, med mulighet for forlengelse.  
 
Vi søker en person som ønsker å være en pådriver for de visjoner og mål som er 
nedfelt i NHF og NFF sine strategiplaner vedr. inkludering og tilrettelagt aktivitet for 
sårbare grupper.  
 
Hovedarbeidsoppgaver vil være: 
 

 Tilrettelegging av aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser, eller som av 
andre grunner faller utenfor det ordinære aktivitetstilbudet i klubbene 

 Drift og utvikling av etablerte spill- og turneringsformat for målgruppen innen 
håndball og fotball 

 Klubbutvikling, med fokus på målgruppen 
 Kontakt og oppfølging mot relevante samarbeidspartnere 
 Prosjektleder for arrangementet Landsturneringen 2023 

 
Stillingen er en del av et samarbeid mellom NHF Region Vest og NFF Hordaland og 
innebærer således arbeid for begge organisasjonene. Fra før har organisasjonene en 
felles stilling innenfor fagområdet inkludering/integrering av flerkulturelle og 
minoriteter. 
 
Ved ansettelse vil vi vektlegge følgende kvalifikasjoner: 

 Relevant utdanning og praksis. Gjerne erfaring fra idrettsadministrasjon og/eller 
utvikling 

 Kjennskap til og kunnskap om håndball- og fotballorganisasjonen 
 Gode IT-kunnskaper  
 Serviceinnstilling og stor arbeidskapasitet. Vant til å arbeide i team 
 Praktisk gjennomføringskraft 
 God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 Kunne kommunisere positivt både eksternt og internt 
 Samarbeidsorientert, nytenkende og lojal 
 Ydmyk, strukturert og løsningsorientert  
 Utviklingsorientert faglig, administrativt og personlig  

http://www.landsturneringen.no/p/33451/hjem
https://www.handball.no/regioner/region-vest/
https://www.fotball.no/kretser/hordaland/


 
 
Vi tilbyr 

 Et trivelig arbeidsmiljø 
 Inkludering i et lokalt og nasjonalt faglig utviklingsmiljø 
 Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 Lønn etter kvalifikasjoner og avtale 

 
Andre opplysninger 

 Stillingens innhold og natur innebærer en variert arbeidstid og det må påregnes 
at deler av ordinær arbeidstid er på kveld og helg  

 Tiltredelse etter nærmere avtale 
 Arbeidssted er p.t. på Idrettens Hus, Brann Stadion 
 Arbeidsgiveransvar for stillingen er tillagt Norges Håndballforbund, Region Vest 

 
Søknadsfrist:  14. mars 2021 
 
Søknad med CV og attester merkes ”Klubbutvikler / prosjektleder”, og sendes pr      
e-post til trygve.johnsen@handball.no & knut.berge@fotball.no   
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

 Seksjonsleder NHF Region Vest, Trygve Johnsen, tlf. 930 46 448 
 Daglig leder NFF Hordaland, Knut Berge, tlf. 91 30 49 30 

mailto:trygve.johnsen@handball.no
mailto:knut.berge@fotball.no

