Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
er Norges største og eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere.
KNBF er en sammenslutning av båtforeninger og personlige tilsluttede medlemmer.
Forbundet er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.
KNBF har doblet antall medlemmer de siste 8 år og vi er nå 41.000 medlemmer fordelt
på 310 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer. Vi arbeider for et bedre båtliv
på naturens premisser og tilbyr båt- og foreningsforsikring gjennom Norske Sjø.
Forbundet har 80 tillitsvalgte, eget sekretariat med 4 ansatte, egen besiktigelsesmannsordning,
er i fin utvikling og har en ambisiøs strategiplan for videre vekst i perioden 2016 – 2020.

Har du IT-bakgrunn og er båtinteressert, har vi båt-Norges mest spennende jobb å tilby.
Norges største båtfellesskap søker:

IT- og systemansvarlig
Vi søker en selvstendig og erfaren person med god IT-kompetanse innen;










OLFI- eller medlemssystem
Systemdrift inkl. leverandørkontakt/dialog
Web-publisering
Office 2010 eller senere
Access
SharePoint
Regnskapssystemforståelse - gjerne NAV 2015/ Navision
Noe regnskapskompetanse
Nettverksdrift inkl. server er også ønskelig

Vi er mer ute etter breddekompetanse på IT enn spisskompetanse. Du vil inngå i en liten
kompetent stab, så vi ønsker oss en utadvendt person med organisatoriske og pedagogiske
evner. Du vil være sentral i utvikling av vår medlemsservice og å nå våre strategiske mål. Du
må være fleksibel og kunne delta i alle sekretariatets oppgaver. Vi trenger en løsningsorientert
støttespiller for de øvrige medarbeidere, tillitsvalgte og medlemsforeninger som liker å yte
service og brukerstøtte.
Vi ønsker at du har erfaring fra fritidsbåtliv som båteier eller bruker, har hatt tillitsverv i
båtforening eller annen maritim erfaring. Har du annen kompetanse innen (f. eks. teknisk eller
maritim innsikt), kan også andre interessante oppgaver bli tillagt stillingen.
Vi ser for oss en 100%-stilling, men kan være fleksibel. Vi har trivelige lokaler i Vågebyveien 23
på Rosenhoff i Oslo. KNBF kan tilby konkurransedyktig lønn, fri parkering og en god
pensjonsordning.
Du finner mer informasjon på knbf.no. Generalsekretær Endre Solvang svarer gjerne på
spørsmål om stillingen på endre@knbf.no eller 2235 6800. Søknad med CV sendes snarest til
post@knbf.no.
Søknadsfrist: 20.08.16.

