
 

 

Daglig leder/sportslig leder 

Arbeidsgiver: Sportsklubben Speed 

Stillingstittel: daglig leder/sportslig leder 

Frist: 14.02.2020 

Ansettelsesform: Fast 

Sportsklubben Speed (SK Speed) søker en resultatorientert, strukturert og menneskeglad 
daglig leder/sportslig leder.  

Du blir en del av en idrettsklubb med lange tradisjoner og et stort hjerte for Groruddalen. Du 
får frihet til å forme stillingen, og blir en viktig brikke for langsiktig utvikling av klubben. 

Som daglig leder  

• har du det daglige ansvaret for driften av klubben, og personalansvar for klubbens 
ansatte  

• er du klubbens hovedkontakt mot bydelsadministrasjonen og de folkevalgte  

• skal du samarbeide med de ansatte om å markedsføre klubben ytterligere i 
nærmiljøet 

• må du samarbeide godt med, og kunne utnytte ressursene i, frivilligheten 

• må du kunne se muligheter, og evne å utnytte dem 

Som sportslig leder skal du 

• løfte den sportslige satsingen 

• følge opp virksomhetsplanen og målene i den  

• utarbeide og følge opp sportsplanen i samarbeid med trenerne 

• sørge for nødvendig kompetanseheving og coaching for klubbens ansatte 

• følge opp svømming på alle nivåer, og videreutvikle fotballen 

Vi vil legge vekt på at du har 

• ledererfaring med personalansvar 

• gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig 

• bakgrunn fra idretten, gjerne fra svømming 

• erfaring med budsjett, regnskap og økonomi 

• gode samarbeidsevner på alle nivåer 

Du får 

• fleksibel arbeidstid 

• et godt arbeidsmiljø med engasjerte, initiativrike og faglig dyktige kollegaer 

• nærhet til offentlig kommunikasjon 

• lønn etter kvalifikasjoner 

• pensjonsordning 

Om arbeidsgiveren 

Sportsklubben Speed ble stiftet i 1918 og er et av Groruddalens største og eldste idrettslag.  
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Vi har vanntilvenning og svømmeopplæring for barnehagene og skolene i dalen. Vi tilbyr 
også svømmekurs, konkurransepartier og parasvømming. Vi har også en liten fotballgruppe.  

Vi har hovedkontor på Løren, og et lite kontor på Nordtvet bad. Svømmeaktiviteten foregår 
på Romsås og Nordtvet bad. I tillegg har vi aktiviteter på de fleste andre bad i Groruddalen 
og Oslo Øst. 

Klubben har en administrasjon på tre fast ansatte, syv trenere, rundt 45 instruktører og 
mange frivillige. 

 

Spørsmål om stillingen 

 

Kontaktperson: Cathrine Helsingeng 
Stillingstittel: Leder i svømmestyret 
Telefon: 951 23 622 

 

Kontaktperson: Kristian Austveg 

Stillingstittel: daglig leder 

Telefon: 415 79 475 

 

Send søknaden og CV-en til stilling@sk-speed.no 

Tiltredelse etter avtale ca. 1. juli 2020. 

 

Sektor: Privat 

Lederkategori: Leder 

Sted: Frydenbergveien 46 B, Oslo 

Bransje: Organisasjoner, ideelle organisasjoner, idrett og trening 

Stillingsfunksjon: Ledelse, økonomi og regnskap, forretningsutvikling og strategi 

Nøkkelord: Ledelse, Idrett, sport, økonomi, markedsføring 

mailto:stilling@sk-speed.no

