
Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb søker ny daglig leder 

 

Vi sprer svømme- og idrettsglede! Vår drøm er et samfunn der alle kan svømme. Svømming og 

triatlon er folkeidretter for bredde, elite og publikum. Vi utvikler utøvere på nasjonalt og 

internasjonalt toppnivå, gode forbilder og idrettsglede for alle, som varer hele livet. Samtidig bærer 

klubben et samfunnsansvar som er en stor og viktig del av klubbens hjerte. 

Gjennom samhold, stolthet og glede ønsker Triton å være en svømmeklubb for alle!  

Triton Svømmeklubb sin daglige leder gjennom 8 år har søkt nye utfordringer utenfor Norge, og vi 
søker derfor etter en ny relasjonsorientert, driftig og engasjert daglig leder til klubben. 

Som ny daglig leder skal du videreføre klubbens gode kultur og engasjement for idrettsglede. 
Kompetanse og dedikasjon vil være viktige suksesskriterier for å sikre trygghet i klubbens drift og 
kultur i tiden fremover.  

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder  
 
Drift – Utvikle og ivareta klubbens ansatte, samt sikre godt samarbeid med krets, forbund, kommune 
og sponsorer. 

• Personalledelse og personaladministrasjon 
• Organisering av klubbens driftsoppgaver, dugnader og bassengdrift 
• Merkevarebygging 
• Dialog og utvikling mot samarbeidspartnerne; særforbund, idrettsråd, kommune, idrettskrets 

og andre interessenter 
• Øke inntekter som kan bidra til å sikre oppnåelse av sportslige mål iht. styrets vedtatte 

strategi 

Økonomistyring - Lede, forvalte og videreutvikle klubbens administrative, driftsmessige og 
økonomiske funksjoner 

• Budsjettering 
• Bilagsføring 
• Fakturering, tett kontakt og oppfølging av leverandører og kreditorer 
• Planlegge og gjennomføre årsoppgjør i samarbeid med styret, regnskap og revisjon 
• Rutine og prosessforbedringer 
• Sikre god økonomistyring og kontroll i hele organisasjonen, i tett dialog med ekstern 

regnskapsfører 
• Kontroll og enklere analyse av klubbens økonomi 

Sportslig- Arbeide strategisk og operativt med styret, ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere for 
å utvikle klubbens sportslige fokus, samt samfunnsansvaret knyttet til idretten.  

• Ansvarlig for strategi, planlegging og gjennomføring av arrangementer i klubben 
• Ha oversikt over treninger, samlinger og svømmeopplæring 

Daglig leder skal være en «primus motor» i å tilrettelegge, videreføre og sikre den sterke sportslige 
kulturen videre, med alle som er en del av Triton. Tiltrekke og skape tillit hos viktige nøkkelpersoner 
og ansatte som skal sikre klubbens drift, økonomi og sportslige utforming. 



I Triton skapes resultater, idrettsglede og inkludering gjennom å delegere oppgaver og ansvar i alle 
klubbens enheter. 

Kvalifikasjoner 

• Høyere utdannelse innen ledelse, sport management, prosjektstyring er ønskelig 
• God økonomisk innsikt og forståelse 
• Erfaring med Excel 
• Norsk og engelsk som arbeidsspråk 
• Erfaring fra liknende stilling innen idrett og sport 

Hvilke egenskaper er viktig for å lykkes i denne rollen?  

Du har et brennende engasjement med hjerte for idrett og idrettsglede. Gjennom tett dialog, 
synlighet og tilstedeværelse skaper du tillit i alle ledd. Du er en relasjonsbygger av natur, og 
kommuniserer godt med alle i organisasjonen. Din erfaring, utdannelse og kompetanse gir deg et 
solid grunnlag for å sikre drift og resultater videre. Ingen oppgaver er for store eller for små for deg, 
men du ser dine begrensinger og delegerer oppgaver til ressurser rundt deg.  
Som person er du åpen, interessert og lyttende. Du ser muligheter, fremfor utfordringer og har et 
tankesett som: «det kan alltid bli litt bedre».  
 
Selv om du har god kontroll og forståelse for den daglige driften og økonomistyringen, er du en 
«people person» som finner glede i å se andre lykkes. For deg er dine ansatte, medlemmer og 
utøvere dine viktigste ressurser og samarbeidspartnere. Du er en naturlig lagspiller som ser verdien i 
å få alle i samme retning. Det er du som står ved roret og setter kurs, men heldigvis har du med deg 
et stort team som får skuta fremover, på vei mot felles mål. Det er akkurat dette som er nøkkelen til 
suksess!  

Hvorfor Triton? 

• Sterk og handlekraftig kultur 
• Et inkluderende felleskap med høy grad av samhold 
• Dedikerte ansatte, trenere, medlemmer og frivillige 
• En klubb i vekst, med nye mål og ambisjoner 
• En trygg og god arbeidsplass, med solid drift og økonomi 
• Nære og engasjerte kollegaer i et godt sosialt miljø 

Triton sprer svømme- og idrettsglede gjennom en trygg, åpen og inkluderende kultur. 

Samhold - Stolthet - Glede 

Er du med?  

Søknadsfrist 8. mai.  
Søknad, CV og aktuell dokumentasjon må legges ved.  
Det kreves politiattest i denne stillingen.  
Alt behandles konfidensielt.  
Spørsmål om stillingen kan rettes til Pernille Christensen, 
Recruitment manager, tlf 40605484 
epost: pc@toptemp.no 
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