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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Klubbutviklingskonsulent økonomi 
Organisasjon og service 
100% – ledig fra 01.09.2020 

 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har over 107.000 medlemmer og er landets eldste særforbund. 
Forbundet organiserer konkurranse- og breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne på alle nivåer. 
Administrasjonen er fordelt på både Ullevål stadion i Oslo og diverse idrettens hus i Norge.  
Ler mer om NGTF på  www.gymogturn.no 
 
Fra 01.09.2020 blir det ledig en stilling i forbundets avdeling for organisasjon og service. 
Hovedarbeidsområdene er knyttet til aktiviteten i kretser og klubber, med et særlig ansvar for økonomi. 
 
Avdelingen Organisasjon og Service er ansvarlig for organisasjonens utadrettede arbeid overfor krets, lag 
og medlemmer. Avdelingen er i skjæringspunktet mellom alle aktiviteter og nivåer og skal sikre at 
endringer i Norge og norsk idrett gjenspeiles i NGTF.  
 
Avdelingen må sikre at arbeidet foregår i tråd med overordnet planverk og at det er god drift både på 
forbunds- og kretsnivå. Det er viktig at vedtak følges opp og at organisasjonen arbeider som en helhet 
med god samhandling.  
 
Arbeidsoppgaver: 
- Følge opp økonomistyringen i alle kretsene 
- Være bindeledd mellom Idrettens regnskapskontor og kretsstyrene 
- Ansvar for lisensadministrasjon 
- Koordinering av felles bestillingsoppdrag 
- Følge opp klubber som henvender seg angående bistand innen organisasjon og utvikling 
- Følge opp arbeidet i de kretsene du blir tillagt primær- og sekundæransvar for 
- Sikre at aktuelle vedtak fra forbundsting og forbundsstyret følges opp 
- Sikre at aktuelle vedtak fra kretsting og kretsstyremøter følges opp 
- Delta på aktuelle kretsting / lagsmøter og øvrig aktuell møtevirksomhet 
- Bidra med publisering av aktuell informasjon fra de kretser man har ansvar for 
 
Kvalifikasjoner og erfaringer: 
- God økonomisk forståelse med god kjennskap til grunnleggende regnskapsarbeid 
- Fordel med kjennskap til forbundets og kretsenes aktiviteter 
- Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner  
- God skriftlig framstillingsevne 
 
 
Egenskaper: 
- Gode samarbeidsevner, relasjonsbyggende og engasjerende 
- Helhetsforståelse 
- Liker å jobbe selvstendig og i team 
- Strukturert og tydelig med stor arbeidskapasitet 
- Løsningsorientert, utadvendt og initiativrik 
 
Lønn: 
Etter avtale 
 
Søknadsfrist: 
Søknad med CV sendes til generalsekretær Øistein Leren på e-post oistein.leren@gymogturn.no innen 
07.08.2020. 
 
Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til generalsekretær Øistein Leren på e-post 
oistein.leren@gymogturn.no 
  
  


