
NORGES SVØMMEFORBUND  
søker kommunikasjonsrådgiver 
 

Arbeidsgiver 

Norges Svømmeforbund 

Stillingstittel 

Kommunikasjonsrådgiver 

Søknadsfrist  

10.06.2022 

Ansettelsesform 

Fast 

 

Vil du bidra inn i et sterkt kommunikasjonsfaglig team i idretten?  NSF søker nå etter en 
dyktig, allsidig og engasjert kommunikasjonsrådgiver som vil ha hovedfokus på 
kommunikasjonsfaglig oppfølging av NSFs viktigste arrangementer, prosjekter og kampanjer. 
Du vil ha ansvar for digital innholdsproduksjon i alle kanaler, samt være presse- og 
mediekontakt. 
Reisevirksomhet må påregnes.  

Arbeidsoppgaver 

• Utarbeide kommunikasjonsplaner og gjennomføre kommunikasjonstiltak for større 
prosjekter, kampanjer og arrangementer 

• Presse- og mediekontakt, herunder utforme pressemeldinger og budskap.  
• Ivareta god struktur, benytte smarte verktøy og bidra til informasjons- og 

kompetansedeling som muliggjør effektiv intern og ekstern kommunikasjon 
• Kommunikasjonsfaglig rådgivning internt i NSF, herunder grener, kretser og klubber 
• Digital innholdsproduksjon, herunder sosial medier, webpublisering, nyhetsbrev mm. 

Kvalifikasjoner 

• Utdanning fra relevant fagområde. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for 
manglende formell utdanning 

• Erfaring med digital innholdsproduksjon, herunder bruk av sosiale medier 
• Erfaring innen kommunikasjon og informasjon 
• Erfaring med å håndtere media 
• Erfaring med digitale publiseringsplattformer 
• Erfaring fra frivillig organisasjon 
• Kjennskap til norsk idrett sitt arbeid, verdigrunnlag og organisering er en fordel 
• Fleksibel med tanke på arbeidstid og tilgjengelighet 
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk 



Personlig egenskaper 

• Strukturert, analytisk og effektiv 
• Initiativrik og selvstendig 
• Høy arbeidskapasitet og solid gjennomføringsevne 
• Gode samarbeidsevner og bygger gode relasjoner 

I NSF vil vi ha medarbeidere med forskjellig kompetanse, tilnærminger, perspektiv, alder, 
kjønn, livserfaring, mangfoldkompetanse og bakgrunn. Mangfold er viktig både for 
arbeidsmiljøet og for jobben vi skal gjøre. Vi har gode forsikringsordninger og p.t 
pensjonsordning i Storebrand. Vi tilbyr også muligheter for trening i arbeidstiden og lønn 
etter avtale.  
 

Om arbeidsgiveren 

Norges Svømmeforbund (NSF) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon, 
og det øverste organ for svømmeidrettene i Norge. Norges Svømmeforbund ble stiftet 19 
august 1910 og administrer grenene svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming og Open 
Water. NSF består av 1 sentral ledd, 17 kretser, 290 medlemsklubber og ca 70.000 
medlemmer. NSF har i dag 17 ansatte fordelt på 16 årsverk.  
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