Idrett Bergen Sør søker Daglig leder
Folkehelseorganisasjonen Idrett Bergen Sør (IBS) består av idrettslagene Fana, Gneist, Bjarg, Smørås
og Kalandseid. IBS ble etablert i 2012 og arbeider etter visjonen «sammen for å bedre folkehelsen»,
og ønsker å nå ut til de mindre aktive i samfunnet, samt de som gjerne faller utenfor den ordinære
idretten. Organisasjonen har en rekke forskjellige aktivitetstilbud for ulike målgrupper, alt fra unge til
eldre. Det er per i dag 4 ansatte i organisasjonen, alle med bakgrunn innen idrett og/eller folkehelse.
Vi ser etter en kandidat som jobber målrettet og selvstendig, men som også har gode
samarbeidsevner. Av personlige egenskaper er du positiv og sosial, og du jobber strukturert med
stor gjennomføringsevne. Det legges stor vekt på personlig egnethet.
Stillingen som Daglig leder er en 100% stilling, med oppstart fortrinnsvis 1.september 2021.
Arbeidsoppgaver:
• Administrativt overordnet den sentrale drift og organisasjonsutvikling, rapporterer til styret
• Økonomistyring og budsjettarbeid
• Søke om tilskudd og støttemidler og rapportere på tildelte midler
• Aktivt bidra til videreutvikling og oppfølging av nettverk og samarbeidspartnere
• Kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere, kommune og krets
• Personalansvar
• Prosjektlederansvar i enkelte prosjekt
Kvalifikasjoner:
• Godkjent utdanning og erfaring innen idrett og/eller folkehelse, fortrinnsvis på bachelor eller
master nivå
• Gode lederegenskaper og erfaring med dette, med evne til å motivere og inspirere
• Erfaring med både team- og selvstendig arbeid
• Solid økonomisk forståelse, erfaring og kunnskap om regnskap og økonomistyring
• Gode IKT kunnskaper
• Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
• Gyldig politiattest kreves for stillingen
Personlige egenskaper:
• Brenne for folkehelse, inkludering og aktivitetsglede for alle
• Engasjert, initiativrik og serviceinnstilt
• Målrettet og løsningsorientert
• Har even til å jobbe selvstendig, strukturert og med god gjennomføringsevne
• God til å samarbeide og skape gode relasjoner
Vi tilbyr:
En spennende stilling med stort spillerom, i en organisasjon i stadig utvikling og vekst.
Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Lønn etter avtale.
Eventuelle spørsmål, søknad og CV sendes til styreleder Svein Saure: styreleder@idrettbergensor.no
Søknadsfrist 17.juni 2021
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

