
 
 

 

Hallvert i Frogner Idrettspark 

 

Arbeidsgiver Frogner IL  Stillingstittel Hallvert 

Frist Snarest   

 

 
Frogner IL tok i august 2017 i bruk vårt nye anlegg i Frogner idrettspark. Nå opplever vi stadig 
økende interesse for leie av anlegget vårt, også i helger. I den sammenheng søker vi nå etter 
«Hallverter» som skal ha tilsyn og låseansvar i forbindelse med helgeutleie, og eventuelt noe 
kveldstid på hverdager. Arbeidstid vil være etter behov.  

 

Av sentrale oppgaver kan nevnes: 

- Hallvert: yte service overfor leietakere og bistå disse i gjennomføring av arrangement 
- Låseansvar: låse opp anlegget for leietaker, samt sørge for at anlegget er tømt og låst i 
etterkant 
- Ha tilsyn med anleggets bygningsmasse 
- Brann- og rømningsansvarlig under arrangement 
- Diverse andre oppgaver kan bli aktuelt når man har vakt; rydding, enkelt vedlikehold, påfyll av 
papir etc. 

Vi søker etter en person som: 

- Er serviceinnstilt, blid og omgjengelig 
- Er selvstendig, strukturert og løsningsorientert 
- Er fleksibel og kan «ta i et tak» 
- Har gode samarbeidsevner 
- Fordel med idrettsinteresse og erfaring fra frivillige lag- og foreninger 
- Kan jobbe på timer når det er behov 
- Vi ønsker søkere som har fylt 20 år 
- Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

For stillingen 

Vi kan tilby:  

- Positivt og trivelig miljø 
- Et idrettslag som jobber godt sammen og er engasjerte 
- Arbeidstid: timer etter behov 
- Tiltredelse, lønn og vilkår etter avtale. 

Stillingen innebærer hovedsakelig arbeid i helger. 

Vi ønsker velkommen en medarbeider som passer inn i et aktivt, uformelt og trivelig idrettsmiljø. 
Arbeidsplassen er i Frogner Idrettspark. 

Spørsmål om stillingen stilles til daglig leder Rune Punnerud, på telefon 924 98 089 eller e-post: 
daglig.leder@frogneril.no.  
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Frogner. Søknaden merkes med «Hallvert i Frogner idrettspark». Alle spørsmål og søknader vil 
bli behandlet konfidensielt. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju. Ved tilsetting må 
gyldig politiattest fremlegges. 

 

 

Om arbeidsgiveren 
 
 Frogner IL - 2018 

 «Frogner IL er i dag organisert som et” konsern”. Øverste organ er årsmøtet, som legger 
rammene for hovedstyrets arbeide. 
 
Daglig leder i Frogner IL har ansvaret for daglig drift av idrettslaget. 
Særidrettene er organisert med egne gruppestyrer og er ansvarlig for å utøve aktivitet. Vi har nå 
11 grupper i FIL. 
 
Frogner IL har i dag ca. 1800 medlemmer og er med dette det største idrettslaget i Sørum 
kommune. Idrettslaget har i dag ti ansatte. Vi har fire personer i Post i butikk, en vaktmester og 
fem som jobber administrativt. 
 
Anlegg -  

Frogner Idrettsparken ligger sentralt plassert midt i Frogner sentrum, og samlokalisering med 
Frogner Skole og Kultursenter gjør dette til et attraktivt område. 

I idrettsparken har vi fire håndballflater, sju møterom, Post i butikk, kontorer, klatrevegg, to 
kiosker og tre treningsrom, hvor et er utstyrt med treningsapparater. 

Utendørs har vi en 9-er og en 11-er kunstgressbane, i tillegg til crossfit-anlegg og 
parkeringsområde.  

Frogner IL har også et skileikområde og en lysløype oppe på Vardefjellet. 

 

  

  


