
LEDIG STILLING - SPORTSLIG LEDER IL JUTUL FOTBALL 

Vår Sportslig leder i 30% stilling slutter hos oss i slutten av januar 2018 og vi søker nå en etterfølger 
med ambisjoner, engasjement og samarbeidsevner.  

Roller og ansvar: 

• Spillerutvikler; hovedsakelig håndtering av hospiteringsordninger 
• Trener- og koordinator utvikler; oppfølging av sportslig plan, ansvar for trenerforum, sikre 

god aktivitet i lagene og sørge for god differensiering på alle årstrinn 
• Være trenernes trener i klubb; ansvar for oppfølging og veiledning på feltet gjennom 

lagsbesøk og veiledning i praksis 
• Noen administrative roller + noe møtevirksomhet innad i klubb og med krets 

Personlige egenskaper: 

• Være systematisk og inneha gode, pedagogiske egenskaper 
• Være selvstendig 
• Inneha gode kommunikasjonsevner 
• Være en god motivator for spillere og trenere 
• Være en god rollemodell for spillere, trenere og foreldre 

Kompetanse krav: 

• Trenerkurs og erfaring fra barne- og ungdomsfotball er et krav 
• Administrativt erfaring rundt fotballens organisering 
• Idrettsutdannelse på høyskolenivå 
• Erfaring som spiller/trener vektlegges 

Stillingen er beregnet til 30% fast, kan evt være timesbasert. Ettermiddag- og kveldsarbeid må 
påberegnes. Mulig stillingen kan økes etter hvert, da ansvaret for det forholdsvis nyoppstartede 
akademiet vårt, er påtenkt å ligge hos Sportslig leder på sikt. Lønn etter avtale. 

IL Jutul følger arbeidsmiljøloven og ferieloven – hovedferien gjennomføres i juli måned. 

Sportslig leder rapporterer til daglig leder og/eller gruppestyreleder. Søknadsbrev m/ CV og evt 
attester sendes; kontor@jutul.net innen 5. februar 2018. Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen – 
kontakt gruppestyreleder for fotball; Elin Kristiansen på tlf 911 37 167 
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LEDIG STILLING - SPORTSLIG LEDER IL JUTUL FOTBALL 

IL Jutul er et fleridrettslag med fotball, ski, ishockey og idrettsskole. Klubben har ca 1.147 
medlemmer, hvorav fotballgruppen har ca 408 medlemmer. 

IL Jutul holder til på Skui idrettsanlegg i Bærum kommune og har kunstgressbane (renoveres 2018), 
gressbaner, grusbane, klubbhus, garderober, kiosk, møtelokaler m.m.. Jutul har i dag en daglig leder 
av klubben i 100% stilling. I tillegg leder av idrettsskolen for barn i en deltidsstilling, samt flere 
instruktører her. Fotball har ansatt flere ungdomstrenere, samt trenere for akademiet. 

IL Jutuls Sportslige leder i 30% stilling slutter i klubben i slutten av januar 2018 og vi søker nå en 
etterfølger med ambisjoner, engasjement og samarbeidsevner.  

Roller og ansvar: 

• Spillerutvikler; hovedsakelig håndtering av hospiteringsordninger 
• Trener- og koordinator utvikler; oppfølging av sportslig plan, ansvar for trenerforum, sikre 

god aktivitet i lagene og sørge for god differensiering på alle årstrinn 
• Være trenernes trener i klubb; ansvar for oppfølging og veiledning på feltet gjennom 

lagsbesøk og veiledning i praksis 
• Noen administrative roller + noe møtevirksomhet innad i klubb og med krets 

Personlige egenskaper: 

• Være systematisk og inneha gode, pedagogiske egenskaper 
• Være selvstendig 
• Inneha gode kommunikasjonsevner 
• Være en god motivator for spillere og trenere 
• Være en god rollemodell for spillere, trenere og foreldre 

Kompetanse krav: 

• Trenerkurs og erfaring fra barne- og ungdomsfotball er et krav 
• Administrativt erfaring rundt fotballens organisering 
• Idrettsutdannelse på høyskolenivå 
• Erfaring som spiller/trener vektlegges 

Stillingen er beregnet til 30% fast, kan evt være timesbasert. Ettermiddag- og kveldsarbeid må 
påberegnes. Mulig stillingen kan økes etter hvert, da ansvaret for det forholdsvis nyoppstartede 
akademiet vårt, er påtenkt å ligge hos Sportslig leder på sikt. Lønn etter avtale. 

IL Jutul følger arbeidsmiljøloven og ferieloven – hovedferien gjennomføres i juli måned. 

Sportslig leder rapporterer til daglig leder og/eller gruppestyreleder. Søknadsbrev m/ CV og evt 
attester sendes; kontor@jutul.net innen 5. februar 2018. Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen – 
kontakt gruppestyreleder for fotball; Elin Kristiansen på tlf 911 37 167 
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