STILLINGSUTLYSNING:
50 % PROSJEKTSTILLING SOM UTVIKLINGSKONSULENT
Norges Softball- og Baseballforbund ble stiftet i 1991, og er et særforbund under Norges Idrettsforbund
og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet organiserer ca. 20 medlemsklubber med ca. 800
aktive, fra Trondheim til Kristiansand. Forbundskontoret holder til på Idrettens Hus, Ullevål Stadion, i Oslo.
Vil du bli med å forme, fremme og utvikle baseball og softball i Norge?
Vi søker en engasjert person som medlem av vårt team, og vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver og en
fleksibel arbeidsdag. Arbeidsoppgavene er i stor grad sesongbestemt, og innebærer blant annet
skolebesøk, oppfølging av seriespill og statistikk, og gjennomføring av kurs og klubbutvikling. Dette betyr
at det i perioder kan forventes et høyere arbeidstrykk. Rett person vil jobbe tett med generalsekretær i
gjennomføringen og planleggingen av arbeidsoppgavene.
Oppgaver
- Ukentlige skolebesøk o.l.
- Gjennomføre besøk i klubb
- Bistå Barne- og Ungdomskomiteen i forbindelse med Litte League og arrangementer for ungdom
- Utvikling og planlegging av kurs
- Oppfølging og føring av kampstatistikk i f.eks. Game Changer eller iScore
- Håndtering av spørsmål til og vedlikehold av turneringsreglement
Søker bør ha:
- erfaring innen baseball og softball
- forståelse for, og kunne føre baseballstatistikk
- erfaring med å jobbe med barneaktivitet tilknyttet idrettene våre
- mulighet til å reise i forbindelse med jobben
- evne til å arbeide selvstendig
- gode mellommenneskelige egenskaper
- førerkort kl. B
Det er en fordel hvis du kan vise til:
- relevant utdanning tilknyttet arbeidsoppgavene
- kjennskap til norsk baseball og softball
- kjennskap til norsk idrett, struktur, lover og regler
Søker må kunne fremvise politiattest.
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Vi kan tilby:
50 % prosjektstilling på ett år, med mulighet for forlengelse eller utvidelse av stillingen
Fleksible arbeidstider
Allsidig arbeidsdag
Tiltredelse:
Snarest
Søknadsfrist: 31. Mars.
Søknad, inkl. relevante vitnemål og attester, sendes elektronisk til baseball@nif.idrett.no.
Spørsmål til annonsen kan rettes til samme adresse.
Kontaktperson: Bjørn Christian Thode
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