Aktivitetskoordinatorstilling
i Mjøs-O
Mjøs-o er et prosjekt eid av orienteringsklubbene Elverum OK, Løten OL, Vang
OL, OL Vallset/Stange, Hamar OK, Ringsaker OK, Lillehammer OK, Snertingdal
IF Orientering, Gjø-Vard OL, OL Toten-Troll og Hadeland OL. Hovedmålet for
prosjektet er å få flere og mer aktive o-løpere under 20 år. For å nå dette målet
søker Mjøs-o etter aktivitetskoordinator i en ettårig engasjementstilling.
Hovedarbeidsoppgaver
Det er koordinatoren sin oppgave å være en pådriver for at arbeidet hele tiden blir
gjennomført og har god framdrift. Aktivitetskoordinatoren har styret i Mjøs-o
v/styreleder som nærmeste overordnede. Hovedarbeidsoppgavene består blant
annet av:
• Tilrettelegge for, informere om og gjennomføre samlinger/treninger og
annen aktivitet
• Ha hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av Mjøs-O sin
ungdomscup (Nammo-cup) i samarbeid med arrangørklubbene
• Ha god kontakt og løpende dialog med ungdommene i målgruppa 13-20 år
• Være kontaktperson mot eierklubbenes Mjøs-o-kontakter hva gjelder all
aktivitet
• Skrive årsrapport
• Delta på styremøter og årsmøte
• Annet
Kvalifikasjoner
Vi søker en koordinator som
• har bakgrunn i idrett generelt og god kjennskap til orienteringsidretten
spesielt
• selv kan delta på treningene
• er pådriver for å skape aktivitet
• oppnår god kontakt med ungdommene
• har digitale ferdigheter (redigere hjemmeside, div. sosiale medier der
ungdommen er)
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• har førerkort klasse B og disponerer egen bil
Betingelser
• Periode: 1. oktober 2020 – 30. september 2021 med muligheter for
forlengelse
• Arbeidssted: Mjøs-O/hjemmekontor
• Arbeidsomfang: Timesbasert oppad begrenset tilsvarende 35% stilling Arbeidsmengden vil kunne variere i løpet av året.
• Honorar: Timebasert med årslønn kr. 310.000,- i 100% stilling. Mjøs-o
dekker utgifter til hjemmekontor med kr. 440,- pr. måned og
kjøregodtgjørelse i henhold til Statens satser. Mjøs-o-dekker øvrig reise- og
oppholdsutgifter i henhold til det enhver tids gjeldende budsjett.
• Politiattest uten merknader må framvises.
Det ytes ikke godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid eller overtid.
Lønnsutbetaling skjer den 15. i hver måned basert på innlevert timeliste
forutgående måned.
I medhold av arbeidsmiljølovens § 15 er oppsigelsesfristen satt til 3 måneder.
Forespørsel om stillingen kan rettes til styreleder i Mjøs-O: Gunn Elin Rudi, tlf 41
93 12 60, e-post: gunn.elin.rudi@gmail.com

Søknadsfrist: 15. august 2020.
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