
14. mars 2016 

 

 
Postadresse: Bankkonto: Kontakt oss: 
Oslo Idrettslag Svømming 8200.01.45757 Telefon: 975 73 793 
Postboks 2707 St.Hanshaugen Org.nr: post@oi-svomming.no 
0131 OSLO 983.255.388 www.oi-svomming.no 

Oslo Idrettslag Svømming søker daglig leder 

Oslo Idrettslag Svømming (OI) er et allianseidrettslag med tradisjoner og verdier. Klubben ble 
stiftet i 1893 og er en frivillig organisasjon med profesjonell drift. OI er i kontinuerlig vekst 
og utvikling. Vi har de siste årene vokst både sportslig og i størrelse, med heltidsansatt daglig 
leder, hovedtrener, elitetrener, kursansvarlig samt en rekke gruppetrenere og 
kursinstruktører.  Dette gir oss mulighet til å tilrettelegge for at barn, ungdom og voksne kan 
lære, trene og utvikle seg i et sunt miljø. På sportslig side har vi per i dag ca 150 aktive 
konkurransesvømmere, derav to utøvere på rekruttlandslaget. Vi har egen gruppe for 
funksjonshemmede, for triatleter og ikke minst en svært aktiv Masters gruppe som flere år 
på rad har vært Norges beste. Kursavdelingen ga i 2015 undervisning til ca 1450 kursbarn. I 
2015 overtok OI driften av Sogn bad. 

Vi ser etter en ambisiøs og ansvarlig leder med et sterkt engasjement for konkurranse- og 
breddeidrett som evner å bringe klubben vår til neste nivå. 

Som daglig leder vil du ha totalansvaret for driften av klubben, herunder økonomi-, personal-
, markeds- og kommunikasjonsansvar. Du vil også være driftsansvarlig for Sogn bad. OI er en 
klubb med høye ambisjoner og mål. Klubben arbeider for å lage en god trening- og 
prestasjonskultur, hvor gode samarbeidsevner og ansvarlighet står i fokus. Som leder vil du 
være en drivende kraft i denne utviklingen. Daglig leder rapporterer til styret i Oslo Idrettslag 
svømming. 

Vi søker deg som har: 

 Ledererfaring 

 Erfaring fra og forståelse for regnskap og økonomistyring 

 Solid kunnskap om konkurranse og breddeidrett, - gjerne svømming 

 Erfaring fra og interesse for organisasjons- og administrativt arbeid 

 Evne til å motivere, inspirere og lede 

 Høy arbeidskapasitet 

 Gode kommunikasjonsevner både alle plan (trenere, utøvere, foresatte, eksterne..) 

 Pågangsmot, ambisjoner og engasjement 

For flere detaljer om stillingen, ta kontakt med Nestleder i Styret Astrid Reinholdt Belsvik. M. 
41 43 79 95 E. astridrb@villastanley.no  

Søknad og CV sendes til astridrb@villastanley.no, merkes «Stilling: Daglig leder».  Alle 
søknader som kommer inn vil bli behandlet konfidensielt. 

Søknadsfrist 30.03.2016  

Lønn etter avtale. Tiltredelse for stillingen etter avtale. 
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