
MOSS TURNFORENING SØKER DAGLIG LEDER 

 

Moss Turnforening ble opprettet 2. oktober 1877, og er dermed Østfolds og en av 

landets eldste idrettsforening. Moss Turnforening har egen basishall,» Moss 

Basishall Rygge», som ligger i Ordfører Utnes vei 2, 1580 Rygge. Moss Turnforening 

har rundt 300 aktive medlemmer, med et tilbud som dekker barn fra 4-årsalderen 

til seniorer.   

Moss turn står inne for NGTF sine grunnverdier om å være: Spennende – inkluderende – visjonær - 

troverdig.  

Vi ønsker: 

En daglig leder som skal ha ansvar for turnforeningens generell drift og naturlige tilleggsoppgaver 

knyttet til dette, herunder:  

• Økonomistyring, med budsjett- og resultatansvar 

• Deltakelse på styremøter 

• Personalansvar og daglig ledelse 

• Salg og markedsføring 

• Innbringing av sponsor- og støttemidler 

• Utvikling av foreningens tilbud og aktiviteter 

• Organisering og oppfølging av klubbens driftsoppgaver 

• Kontakt/dialog med nærområdet og samarbeidspartnerne som foreninger, klubber, 

kommune, krets m.v. 

• Organisere tilstelninger og stevner 

  

Stillingen er planlagt deltid med 50-100%, men stillingsprosent kan diskuteres. Den ansatte må 

arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og for Norges 

Gymnastikk og Turnforbund. Oppgavene utføres i samarbeid med og etter instruks fra styret i Moss 

turnforening. Det er fleksibel arbeidstid, men det må påregnes noe kveldstids- og helgearbeid i 

forbindelse med vår aktivitet og våre arrangement. Daglig leder rapporterer til styret. 

  

Kvalifikasjoner 

Det er et krav at du har erfaring fra ledelse og administrasjon, god økonomiforståelse og erfaring 

med regnskap. Det er ønskelig med bakgrunn eller erfaring fra turn, idretten eller frivillige 

organisasjoner. 

Av personlige egenskaper ønsker vi at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er kreativ 

med stor gjennomføringsevne, tydelig, strukturert, modig og initiativrik. Personlig egnethet vil 

tillegges stor vekt. 

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved tilsetting.  

  

  



 

Vi kan tilby: 

• Jobb i en veletablert turnforening med utviklingspotensial som tilbyr både bredde og 

satsningspartier 

• Et godt opparbeidet aktivitetstilbud og fine fasiliteter.  

• Et positivt og utviklende miljø 

• Lønn etter avtale  

  

Ønsket oppstart: snarest 

  

  

Dersom du ønsker ytterligere opplysninger, ta kontakt på vår mail: mossturnforening@gmail.com 

  

  

Søknad med CV sendes innen 01.08.2020. 

Alle søknader blir behandlet konfidensielt.  
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