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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Avdelingsleder konkurranse 
Vi søker en person som skal ha ansvaret for konkurranseavdelingen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og lede og koordinere 
vårt arbeid med å utvikle en prestasjonskultur innen våre konkurranseaktiviteter. 
 
Arbeidsoppgaver: 

• Bidra til å nå forbundets strategi og mål 
• Bidra til effektiv drift og utvikling av forbundet gjennom deltagelse i ledergruppen 
• Ansvarlig for avdelingens måloppnåelse, herunder budsjett-, resultat- og rapporteringsansvar for avdelingen 
• Personalansvar for ansatte i avdelingen 
• Bistå i utarbeidelsen av avdelingens handlingsplaner i tråd med NGTFs strategiplan 
• Koordinering og evaluering av forbundets toppidrettsarbeid i tett samarbeid med landslagssjefene 
• Initiere felles prosjekter og tiltak på tvers av NGTFs satsningsgrener 
• Ansvarlig for forbundets antidopingarbeid 
• Sørge for god kommunikasjon med alle involverte parter i toppidrettsarbeidet 
• Delta i aktuelle møter og seminarer, samt være til stede ved aktuelle konkurranser og mesterskap 

 
Kvalifikasjoner: 

• Toppidrettserfaring, enten som utøver, trener eller leder. 
• Lederutdanning og/eller erfaring. 
• Fordel med god innsikt og kjennskap til sporten, og norsk idrett for øvrig 
• God kompetanse på strategisk arbeid. 
• God kjennskap til budsjettarbeid og rutiner. 
• Svært gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper. 

 
Personlige egenskaper: 

• Strategisk, med evnen til å tenke langsiktig 
• Tydelig leder, med svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
• Ryddig og strukturert, med evnen til å bygge system og struktur. 
• Økonomisk sans, med evnen til å få mye ut av små ressurser. 
• Fleksibel 
• Selvstendig og initiativrik 

 
Den rette person må regne med noe reisevirksomhet, og bør være fleksibel med hensyn til arbeidstid. Stillingen rapporterer til 
generalsekretæren. 
 
Søknadsfrist 
Innen 02. desember 2021  
 
Ytterligere informasjon fåes ved henvendelse generalsekretær Mona Kristiansen på tlf: 90 555 935. 
 
Søknader vurderes fortløpende. 
 
Om arbeidsgiver: 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) er det eldste særforbundet i Norge, og er i dag landets femte største særforbund. 
Forbundet organiserer konkurranse- og breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne, samt har ansvaret for tilbudet til 
funksjonshemmede innen alle aktiviteter og grener. 
Forbundet holder til på Idrettens Hus på Ullevål stadion 
 


