
NEDRE GLOMMA TURNFORENING SØKER NY DAGLIG LEDER 

Nedre Glomma Turnforening er en av regionens største idrettslag med ca. 1 200 aktive medlemmer. Foreningen 

holder til i Fredrikstad og tilbyr et bredt tilbud av turn og troppsgrupper, samt mange andre dag- og 

kveldsaktiviteter, til barn og ungdom i alle aldre og på alle nivåer. Foreningen har konkurransegrupper i 

Troppsgymnastikk og Apparatturn Kvinner og Menn samt BASEacro tilbud for breddeoppvisninger 

Nedre Glomma Turnforening søker en energisk og kreativ daglig leder, som har lyst til å være med oss i arbeidet med 

å gjøre Nedre Glomma Turnforeningen til Norges beste og mest veldrevne turnforeningen. Vi søker deg som kan 

bidra til å løfte foreningen inn i en ny epoke spesielt med tanke på idrettslaget som aktør i lokalmiljøet og  å 

videreutvikle et godt turn- og aktivitetstilbud for barn og unge i Nedre Glommaregionen 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Birgit Vallestrand på e-post birgit.vallestrand@gmail.com  alternativt tlf 

91720336 eller styreleder Geir Dalene på e-post dalenegeir@gmail.com   

Søknadsfrist: Snarest og senest innen10. juli 2022. Det gjøres oppmerksom på at vi vil behandle søknader som 

innkommer fortløpende. Søknad med CV sendes på e-post til post@nedreglommaturn.no. Søknader behandles 

konfidensielt. 

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER: 

• Daglig ledelse av Nedre Glomma Turn, herunder 

økonomisk og administrativt ansvar 

• Personalansvar for ansatte 

• Strategiarbeid og videreutvikling av 

organisasjonen 

• Salg- og markedsansvar for foreningen 

• Engasjere og motivere frivillige 

• Merkevarebygging og sponsorat 

• Bygge langsiktige samarbeid med aktører i 

næringslivet, kommunen og andre 

organisasjoner 

 

 

 

For å lykkes i denne rollen ser vi for oss at du er en 

lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende 

måte, både internt og eksternt. Du motiveres av å 

skape resultater og å få det beste ut av dine ansatte.  

 

KOMPETANSE OG EGENSKAPER:  

Vi søker deg med relevant utdanning på 

høgskole/universitetsnivå og/eller erfaring fra idrett- 

eller organisasjonslivet. 

Du har ledererfaring og er komfortabel med resultat- 

og budsjettansvar. For å drive foreningen videre er det 

viktig at du har forståelse for hvordan man kan selge 

inn et budskap, og det er ønskelig med erfaring fra salg- 

og sponsorarbeid. Vi ser det som en stor fordel at du 

har relevant erfaring fra idrett/ frivillige organisasjoner.  

Av personlige egenskaper ønsker vi en strukturert og 

positiv person som er lidenskapelig opptatt av å skape 

gode øyeblikk for våre medlemmer både på 

treningsfelt og utenfor. 

 

Du er trygg og moden, flink til å bygge og pleie 

relasjoner og evner å skape tillit. Det er viktig at du kan 

identifisere forbedringsområder, er løsningsorientert 

og har handlekraft og gjennomføringsevne.  

 

VI KAN TILBY:  

En utfordrende, selvstendig og spennende jobb i en 

forening med godt miljø, dyktige ansatte og en stor 

frivillig gjeng som mer enn gjerne ønsker å bidra til at 

foreningen skal lykkes. Stillingen er på åremål og 

nåværende tidspunkt 50 %. Noe ettermiddag 

/kveldsjobb. Lønn etter avtale. Oppstart så snart som 

mulig. 
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