
                           

 

                                   

 

 

UTLYSNINGSTEKST DRIFTSOPERATØR 

 
Alvdal idrettslag er et aktivt idrettslag med omkring 600 medlemmer og en sterk 
idrettshistorie. Idrettslaget har aktiviteter innen ski, fotball, håndball, turn, orientering og 
volleyball. Under slagordet «freske fraspark» har laget som mål å være en sentral 
samfunnsaktør i nærmiljøet. I tillegg til gode idrettsprestasjoner er idrettslaget kjent for å 
være god på arrangementer. Det er i årenes løp bygd idrettsanlegg av betydelige verdier, 
anlegg som er grunnlaget for aktivitet og arrangementer.  
Det samarbeides tett opp mot Alvdal Turforening i forbindelse med driftsoperatørstillingen. 
 
  

Driftsoperatør 
Vår nåværende driftsoperatør går av med pensjon 31.12.19 og vi søker derfor en ny 
driftsoperatør i 60 % stilling. Den vi søker vi være sentral i drift og vedlikehold av anlegg i 
henhold til driftsplan. Driftsoperatøren vil ha en nøkkelfunksjon når det gjelder å legge til 
rette for både utøvere og frivillige. Vi søker en person med utdanning/erfaring innen drift- 
og vedlikehold av uteanlegg. Store deler av stillingen er knyttet til løypekjøring på vinteren, 
så stillingen krever også kompetanse innen maskinkjøring. Bruk av egen bil er en 
nødvendighet i stillingen. 
Driftsoperatøren er underlagt daglig leder, og driftsplan utvikles gjennom ukentlige møter. 
Stillingen er ledig for tiltredelse januar 2020. 
 
Søknadsfrist: 01.12.2019. 
 
 
Arbeidsoppgaver  

• Drift og vedlikehold av fotballbaner, uteanlegg og klubbhus på Steimoegga 
idrettspark.  

• Drift og vedlikehold av hoppanlegg i Sandeggbakken.  

• Drift/oppkjøring og vedlikehold av skiløyper for Alvdal Turforening. 

• Deltakelse i generell driftsplanlegging, herunder utvikling og oppfølging av driftsplan. 

• Deltakelse i planlegging og gjennomføring av idrettsarrangement.  



                           

 

                                   

 

• Deltakelse i planlegging og gjennomføring av nye anlegg.  
 

 
Vi vil vektlegge følgende egenskaper:  

• Serviceinnstilt – der våre brukere er i fokus  

• Samarbeidsvillig og selvstendig.  

• Strukturert, men samtidig fleksibel i en hektisk hverdag.  

• Kjennskap til og interesse for idrett  

• Høy arbeidskapasitet der nøyaktighet settes i fokus.  

• Datakunnskaper  

• Mulighet og evne til å være fleksibel hva angår arbeidstid.  
 

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Lønn etter avtale.  
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av leder anleggsutvalg Terje Samuelshaug, mobil 
99 64 56 22eller e-post: terje.samuelshaug@fjellnett.no eller daglig leder Alvdal Idrettslag, 
Monika Larsen, dagligleder@alvdalil.no, mobil 92122050. 

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Alvdal Idrettslag, Huseidalen 37, 2560 

Alvdal v/ daglig leder Monika Larsen, evt dagligleder@alvdalil.no 
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