Bærums Skiklub skal være den beste klubben for livslang skiglede på alle nivåer. BSK
Alpint gir hvert år 100-vis av barn muligheten til å oppleve mestring på ski og å tilegne
seg alpin grunnteknikk de vil ha glede av hele livet. I de eldre aldersklassene og
gjennom Dønski Alpint utvikles Norges beste alpinister. Ingen annen klubb i Norge har
fostret flere toppalpinister en BSK.

Bærums Skiklub Alpint søker:

Daglig leder/
Sportslig leder
Engasjement - Glede - Mestring
Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av klubben, leder- og fagansvaret for 18 helog deltidstrenere i klubben og på Dønski Alpint og det overordnede treneransvaret for over
200 løpere.
Ansvar og arbeidsoppgaver inkluderer
• Utvikle treningsfilosofi, mål og strategier sammen med klubbens styre
• Rekruttere løpere gjennom markedsføring av klubbens tilbud mot foreldre og skoler
• Rekruttere og utvikle Norges beste alpintrenere
• Utarbeide sportsplan og planlegge treninger, samlinger og renn, foreta reservasjoner
og sikre påmeldinger og gjennomføring
• Delta i gjennomføringen av treninger og samlinger som fagressurs for trenerne
• Kommunisere med foreldre og løpere gjennom foreldre- og informasjonsmøter,
klubbens hjemmesider, Facebook og andre kanaler.
• Overordnet ansvar for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for løpere og trenere
• Innkjøp og vedlikehold av utstyr til trening, og utvikling av klubbens fasiliteter
• Økonomisk og administrativ styring av klubben, herunder budsjetter, leverandør- og
ansettelsesavtaler, kostnadskontroll og økonomistyring
• Det sportslige ansvaret for aktivitetene til skiskolen, klubben og Dønski Alpint for å
skape et helhetlig tilbud
Ønskede faglige kvalifikasjoner og erfaring
• Høyere idrettsfaglig utdannelse med spesialisering i Alpint
• Trenerkompetanse fra klubb eller idrettsgymnas med dokumenterte resultater
• Erfaring som løper på Europa eller World Cup-nivå
Ønskede personlige egenskaper
• Gründerånd for å utvikle klubben videre

•
•
•
•

Resultatorientert på klubbens mål og løpernes og trenernes utvikling
Ryddig, og god på planlegging og koordinering
Dyktig kommunikator
Relasjonsbygger

Arbeidssted
• Kirkerudbakken, Bærum, og der aktiviteten for øvrig foregår
For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med styreleder i BSK Alpint Nini Høegh
Nergaard på telefon 907 20 303.

