Daglig leder VM Maraton Padling 2020 AS
VM Maraton Padling 2020 AS som er et samarbeidsselskap mellom Norges
Padleforbund (NPF) og de 4 lokale klubbene Asker Skiklubb/Kajakkgruppen,
Bærum Kajakklubb, Oslo Kajakklubb og Strand Kajakklubb, søker daglig leder for
snarlig tiltredelse.
Norge og Norges Padleforbund (NPF) skal arrangere verdensmesterskapet i
maratonpadling 2020. Mesterskapet er tildelt NPF av det Internasjonale
Padleforbundet (ICF), og skal arrangeres i Sandvika med Bærum kommune som
vertskap. VM Padling 2020 står for gjennomføringen av World Cup i 2019 og VM i
2020 på vegne av NPF. Selskapet skal planlegge, forberede, sikre en økonomisk
plattform og gjennomføre arrangementene. Vår ambisjon er å arrangere det beste
VM i maratonpadling så langt.

…..

Vi søker en initiativrik og motiverende person som ønsker å bidra til et vellykket
arrangement samt fremme padlesporten. For mer informasjon se:
http://padling.no/vm-maraton-2020/

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•

Ansvarlig for daglig drift og leder av organisasjonen
Være aktiv i inntektsbringende arbeid mot mulige sponsorer &
samarbeidspartnere
Lede og koordinere organisasjonens arbeide
Motivere, koordinere og følge opp frivillige som bidrar til å løse
nødvendige oppgaver for å gjennomføre arrangementet

I tillegg til nevnte oppgaver kan styret pålegge og gjennomføre andre
arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under stillingen.

Kvalifikasjoner
•
•
•
•
•
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Ledererfaring og erfaring fra prosjektrelatert arbeid
Erfaring fra arbeid med sponsorer
Erfaring fra arbeid med frivillige
Erfaring fra tilsvarende arrangementer eller padling er en fordel, men ikke
en forutsetning
Kunnskap om idrettens organisering og offentlig virksomhet

2020 ICF Canoe Marathon World Championships
Sandvika; Bærum
Telefon: +47 470 17 617
E-mail: info@mwc2020.no; birvi@online.no

Utdanningsnivå
•

Ingen spesielle krav

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•
•

…..

Opptre i tråd med idrettens verdier
Initiativrik og motiverende
Være åpen, engasjert og profesjonell i alle situasjoner
Tillitsskapende & gode kommunikasjonsegenskaper
Gode samarbeidsevner
Opptatt av resultater

Språk
•
•

Engelsk
Norsk

Vi tilbyr
•
•
•
•

Spennende arbeidsoppgaver
Lønn og betingelser etter avtale
Stillingen er i utgangspunktet 100%, men lavere prosentandel kan være aktuelt
hvis det er den riktige kandidaten
Stillingen er et engasjement, som varer til oktober 2020

Andre opplysninger
•

Fleksibel arbeidstid må påregnes

Kontaktperson
•

Styremedlem og president Norges Padleforbund, Geir Kvillum (tlf. 93019550)

Søknadsfrist
•
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16. mai 2019, søknad sendes til info@wmc2020.no merk mail med «Daglig
leder Maraton Padling 2020»

