
 

VIL DU JOBBE SAMMEN MED OSS? 

 

SKI IL FOTBALL SØKER NY KLUBBMEDARBEIDER & MARKEDSANSVARLIG 

Vi ser etter deg som vil jobbe i en fotballklubb, bor i nærheten og som er innstilt på å utføre ulike 
typer oppgaver basert på klubbens behov. Mye av klubbens aktiviteter foregår på kveldstid og i 
helger, det er derfor viktig at du også er innstilt på at deler av arbeidstiden vil foregå på denne tiden. 
Vi har begrenset kontorplass å tilby i idrettsparken, noe av arbeidet vil derfor foregå fra 
hjemmekontor.    

Vi baserer oss foreløpig på ca. 50 % stilling til rollen som klubbmedarbeider og en provisjonsbasert 
ordning som markedsansvarlig. Provisjonen vil ved forventet salg tilsvare lønn som for ca. 40-50 % 
stilling. 

 

Ski IL Fotball 

Ski IL Fotball har tilholdssted i Ski idrettspark og har ca. 800 spillere i alle aldre fra seks år til Old Boys 
Veteran - ca. 60 % av spillerne tilhører barnefotballen, 30 % ungdomsfotballen, 10 % senior/Old Boys. 
Vi har også futsal som egen gruppe i klubben. 



Klubben har daglig leder ansatt i full stilling, i tillegg har vi ca. fem årsverk (hvorav fire fast ansatte) 
knyttet til klubbens fotball-SFO, akademi, sport, klubbshop, materiell m.m. Vi har en sunn økonomi 
og en omsetning på ca. 8 mill.  

  

Personlige egenskaper 

• Spesielt viktig å kunne arbeide selvstendig, men også i team 
• Ansvarsfull og høy gjennomføringsevne 
• Strukturert og effektiv 
• Fleksibel 
• Gode evner til å administrere og organisere 
• Gode IKT-ferdigheter 
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

 

Ønskede kvalifikasjoner – alle punkter nedenfor er en fordel, men ingen av 
dem er en betingelse 

• Erfaring fra klubbarbeid eller fotballorganisasjonen  
• Sportslig kompetanse som gjør at du ved behov kan steppe inn på klubbens fotball-

sfo/akademi-tilbud (NB: sportslig kompetanse øker sannsynligheten for at vi kan utvide 
omfanget av oppgaver) 

• Erfaring fra grafisk arbeid  
• Erfaring fra markedsarbeid eller egenskaper og interesse for å kunne gå inn i en aktiv rolle 

innenfor dette området 

 

Klubbmedarbeider 

Din oppgave vil i stor grad være å bistå daglig leder med den administrative delen av klubbdriften og 
klubbens arrangement. Arbeidsoppgaver vil variere etter hva som til enhver tid vil være behovet, 
men eksempler på konkrete oppgaver kan være: 

• Ulike oppgaver i forbindelse med klubbens cuper, herav ansvar for kampoppsett, 
dommerfordeling og kiosk, samt bidra til videreutvikling så klubben kan gjennomføre enda 
bedre cuper med god oppslutning 

• Kioskansvarlig (påfyll av varer, følge opp at det blir holdt orden i kioskene o.l)  
• Dommeransvarlig (rekruttering av dommere, oppfølging av klubbens dommere mht. kurs, 

cuper o.l.) 
• Koordinere og videreutvikle inntektsbringende tiltak (ulike ordninger som genererer payback 

eller annen inntekt til klubben) 
• Oppfølging sponsor/markedsaktiviteter 
• Utstyr/materiell/klubbshop, koordinere utstyrsbestillinger o.l. 



• Inkluderingsansvarlig inkl. være leder for klubbens inkluderingsutvalg 
• Administrere Eat, Move, Sleep-tiltak (klubben er ambassadør) 
• Eventuelt div. grafisk (invitasjoner, annonser, skilt, div. publikasjoner) 
• Diverse oppgaver ved ulike tiltak og aktiviteter klubben gjennomfører 
• Diverse administrative klubboppgaver 

 

Markedsansvarlig 

Denne delen av stillingen holdes foreløpig utenfor fast ansettelse og er en provisjonsbasert avtale 
som inngås for ett år av gangen.  

• Fremskaffe og inngå sponsoravtaler 
• Følge opp sponsorer og påse at avtalenes innhold blir innfridd 

 

Vi kan tilby: 

• Ca. 50 % stilling med mulighet for utvidelse  
• Lønn etter avtale 
• Fleksibel arbeidstid hvorav noe av arbeidstiden vil foregå på kvelder og i helger 
• Ryddige, ordnede forhold 
• God pensjonsordning 
• Helseforsikring 
• Anledning til selv å være med å forme stillingens innhold og omfang. 

 

Skriftlig søknad med CV sendes til: post@skifotball.no innen 15. september 2019.  
Tiltredelse etter avtale. 

  

For mer informasjon eller en uformell prat - ta kontakt med: 

• daglig leder Ragnhild Carlsen, tlf. 922 95 977, ragnhild@skifotball.no  

 

www.skifotball.no 


