
Alvdal idrettslag er et aktivt idrettslag med over 600 medlemmer. Laget har aktivitet innen de tradisjonelle 
idrettene som ski, fotball, håndball, orientering og volleyball. Barneidretten og anleggsdrift er organisert som egne 
utvalg. Alvdal idrettslag har en sterk idrettshistorie og under slagordet “Freske Fraspark” har laget som mål å være 
en sentral samfunnsaktør i Alvdal. I tillegg til gode idrettsprestasjoner er Alvdal Idrettslag kjent for å være god på 
arrangement. Det er i årenes løp bygd idrettsanlegg av betydelige verdier i egen regi. Våre egne eide anlegg er 
grunnlaget for høy aktivitet og suksessfulle arrangementer. Alvdal idrettslag har 3 lønnede stillinger, daglig leder, 
driftsoperatør og renholder.  

Daglig leder
Da vår daglige leder søker nye arbeidsoppgaver har vi ledig stilling som 
daglig leder. Den vi søker vil være sentral i drift og utvikling av idrettslaget. 
Vi søker en kreativ og resultatorientert person med høy arbeidskapasitet og 
gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og interesse for- og kunnskap om 
idrett. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Arbeidsoppgaver:
• Daglig drift av idrettslaget hva angår kontorfunksjon, økonomi og støtte for grupper og utvalg
• Være styrets sekretær og saksbehandler
• Salg og oppfølging av sponsoravtaler
• Delta i utvikling og gjennomføring av arrangement
• Utvikle og ajourføre informasjon på idrettslagets hjemmeside og sosiale plattformer
• Ha en lederrolle sammen med styret i digitalisering og forbedring av kontorets tjenester

Egenskaper:
• Serviceinnstilt – der våre brukere er i fokus
• Samarbeidsvillig og selvstendig
• Strukturert, men samtidig fl eksibel i en hektisk hverdag
• Evne til å bygge og forsterke samarbeid mellom våre frivillige ildsjeler
• Gode datakunnskaper med særlig fokus på Offi ce, informasjon, økonomi og publisering
• Mulighet og evne til å være fl eksibel hva angår arbeidstid

Vi imøteser gjerne telefonhenvendelser fra søkere som kan danne grunnlaget for en uforpliktende 
samtale om stillingen. Stillingsprosent inntil 100% og lønn etter avtale. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av styreleder Øyvind Randen, mobil 915 94 053 eller 
e-post: oyvind.randen@gmail.com. 
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Alvdal Idrettslag v/Øyvind Randen, Huseidalen 37, 
Steimoegga Idrettspark, 2560 eller e-post: oyvind.randen@gmail.com innen 14.05.2021.


