Leder Fet IL aktiv (100% stilling)
Er du personen som vil bygge og lede Fet IL Aktiv? Sammen skal vi gjøre Fet IL Aktiv til
«verdens» beste idretts-SFO.
Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter under samme administrasjon og visjon
(Fotball, Håndball, Innebandy, Futsal, Gym og Turn og Klatring). I tillegg har idrettslaget en
satsning på 60pluss og turaktiviteter. Idrettslaget er med sine 2400 medlemmer den største
frivillige organisasjonen i Lillestrøm Kommune. Gjennom idrettslagets aktiviteter, både
tradisjonelle idrettsaktiviteter og ulike andre arrangementer, ønsker Fet IL å være et av
bygdas viktigste samlingssteder.
Med stolte tradisjoner, et rekordhøyt aktivitetsnivå og viktig anleggsutvikling er Fet IL i
medvind. Vi søker derfor etter en ny offensiv lagspiller i form av en engasjert leder for Fet IL
Aktiv. Vil du være med å ta idrettslaget til nye høyder? Fet IL Aktiv er en idretts-SFO med
tilholdssted i Fethallen på Fedrelandet. Fet IL Aktiv vil ha en stor variasjon av aktiviteter for
1.-4. klassinger etter skoletid.
Arbeidsplassen vil primært være på Fedrelandet. Stillingen vil være rundt 50% administrativt
arbeid og 50% aktivitetsarbeid. Du må regne med å jobbe litt kvelder og helger.
Arbeidsoppgavene vi tilbyr vil være varierte, og du må være i stand til å ta initiativ og løse
utfordringer som oppstår underveis. Her er ingen dager like. Du skal jobbe med mange
mennesker og må være i stand til å bygge relasjoner raskt på tvers av aldre.
Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedansvar for Fet IL Aktiv.
Planlegge og gjennomføre daglige aktivitetstimer, Fet IL Aktiv.
Kommunikasjon med deltakernes foresatte.
Sette opp og følge opp transport, Fet IL Aktiv og akademiene til Fet IL.
Ansvar for Fet IL Aktiv sitt budsjett.
Følge opp instruktører på Fet IL Aktiv.
Bidra rundt Sommeruka – En Fet uke.
Etablere en møteplass for ungdom med fokus på E-sport og idrett.

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•
•

Gode lederegenskaper.
Stort engasjement for å jobbe med barn og ungdom.
Påbegynt eller fullført høyere utdanning med pedagogisk/idrettsfaglig retning er
ønskelig.
Disponere egen bil.

Personlige egenskaper
•
•
•
•

Sosial, åpen og utadvendt.
Evnen til å kommunisere godt.
God arbeidskapasitet.
Strukturert og liker å ha mange baller i luften.

•
•
•
•

Selvstendig med god gjennomføringsevne og handlekraft.
Løsningsorientert med respekt for tidsfrister.
Fleksibel, energisk og yter det "lille ekstra" når det er nødvendig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
•
•
•
•
•
•
•

En spennende og utfordrende hverdag i en fremoverlent klubb.
Muligheten for en unik og spennende erfaring fra innsiden av Lillestrøm kommunes
største idrettslag.
Spennende og hektiske arbeidsdager sammen med mange fantastiske barn og
kollegaer.
Fleksibilitet med stor frihet under ansvar.
Gode og dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
Fast stilling (100 %) og lønn etter kvalifikasjoner og nærmere avtale
Gode pensjon- og forsikringsbetingelser

Den som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig, og vise frem gyldig politiattest.
Stillingen rapporterer til markeds- og arrangementsansvarlig.
Synes du dette virker spennende? Da ser vi frem imot å motta din søknad per e-post
jobb@fetil.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
Søknadsfrist er 28. september, men aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende. Har du
spørsmål om stillingen er det ingen grunn til å nøle med å ta kontakt.
Kontaktpersoner for stillingen som leder Fet IL aktiv:
Atle Søgård – Daglig leder
Mobiltelefon: 95146834
Tom Inge Egedahl – Marked- og arrangementsansvarlig
Mobiltelefon: 91583691

