Klatreklubben Ålesund
søker ny daglig leder
Stillingstittel
Daglig leder

Arbeidsgiver
Klatreklubben Ålesund

Stillingsprosent
50 %-80% (Stillingsprosent avtales ved
oppstart)

Arbeidssted
Sparebanken Møre Arena / etter avtale

Ansettelsesform
Fast stilling
Arbeidsdager
Fleksibelt, etter avtale

Søknadsfrist
15.03.2020
Tiltredelse
Etter avtale

Vil du bidra til å utvikle en klatreklubb som holder til på vakre Sunnmøre?
Klatreklubben Ålesund har siden 1992 arbeidet for å være en klubb for alle som liker klatring
i Ålesund og omegn. Vi skal ha plass til både komfortklatrere og de som vil støte hardt, enten
det er inne eller ute, naturlig eller bolt, buldring eller storvegg, sport eller flertaulengders, iseller alpinklatring.
Klatring er en sport som har lange tradisjoner her på Sunnmøre, og i nærheten av Ålesund
finnes det mange muligheter innen alle former for klatring. Buldringen og sportsklatringen er
bynær, og det er ikke lang vei til Molladalen, Romsdalen og Sunnmørsalpene.
Klubben er i vekst, og har i dag ca. 500 medlemmer. Målet for klubben videre er å skape ett
felles klatremiljø i byen. Vi har de siste to årene hatt en daglig leder i 50% stilling, og
vurderer nå å utvide prosenten. Stillingen er fortsatt under utvikling, og det vil være stor
mulighet til å forme egen arbeidsdag.
Vi er på jakt etter deg som er kreativ, engasjert og strukturert. Vi ser etter deg som kan skape
ett sosialt miljø i klubben, samt drifte klatreveggen på en bra måte, slik at vi opprettholder
inntektskilder og fortsatt medlemsvekst.
Vi søker etter deg som er:
•
•
•
•
•

Sosial og ansvarsfull
Allsidig kunnskap og erfaring med klatring
Økonomisk forståelse
Strukturert, motiverende, initiativrik og selvstendig
Kommunisere godt skriftlig/muntlig på norsk og engelsk

Det stilles høye krav til servicenivå overfor brukere, eiere og arrangører. Personlige
egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.
Daglig leder rapporterer til styret i Klatreklubben Ålesund. Ved ansettelse må politiattest
fremvises.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Være klubbens kontaktperson opp mot eksterne organisasjoner (halleier, NKF,
Olympiatoppen, NIF)
Ansvar for at rutine for vedlikehold av utstyr overholdes
Ansvarlig for organisering og gjennomføring av regionsamling, lokale konkurranser
og nasjonale konkurranser i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
Personalansvar for klubbens trenere og klatrevakter
Organisering av kurs, treningsgrupper, dugnad og sosiale arrangement
Være med å holde grunnkurs ved behov
Drive miljøbygging innad i klubben (arrangements- og sosialansvarlig)
Ansvar for daglig drift, herunder regnskapsføring og økonomi og vårt anlegg i SBMA

Den som ansettes kan være med på å påvirke stillingens innhold i samarbeid med styret.

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•

Lønn i henhold til avtale
Mulighet for fleksitid og hjemmekontor
Gode muligheter for videreutvikling av egne klatreferdigheter
Mulighet til å forme en klatreklubb i utvikling
Mulighet for utvidelse av stillingsprosent ved god og lønnsom drift
Stor påvirkning på utvikling av nye tilbud til våre medlemmer

Intervjuer vil skje fortløpende
Søknad og CV sendes til dagligleder@klatreklubben.no
(skriv ”Søknad - Daglig leder” i emnefeltet).
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Lene Steffensen på tlf.
95911133 eller dagligleder@klatreklubben.no

