
 

 

 

Randesund IL søker  

 LEDER AV IDRETTSFRITIDSORDNING 

Randesund IL har i to år drevet idrettsfritidsordning (IFO) for 90 barn på Sukkevann. Dette er et tilbud i 

samarbeid med NFF og Telenor Xstra.  IFO skal tilbys barn i alderen 9-12 år fra kl. 13.30 – 16.30 fire dager i 

uken. IFO tilbyr barneidrett hvor det er fokus på fotball og håndball, men hvor vi også vil være innom flere 

idretter gjennom året. Nåværende leder flytter til Østlandet og vi søker en ny leder som får ansvaret for 

planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Du vil lede et aktivitetsleder-team og arbeidsplassen blir på 

Sukkevann og nærområdet. Du skal også delta på årlige sentrale og regionale Telenor Xtra kompetansetiltak.  

Personlige egenskaper 

- Gode samarbeidsevner  

- Positiv og initiativrik 

- Stabil og punktlig 

Arbeidsoppgaver 

- Planlegging og gjennomføring av aktiviteter 

- Idrettsfaglig og pedagogisk ledelse  

- Leder for aktivitetsledere 

- Sørge for god kommunikasjon og samarbeid med foreldre  

- Oversikt deltakere – fremmøte og fravær.  

- Legge til rette for trygg transport skole – Sukkevann 

- Klubbens kontaktperson mot NFF og Telenor Extra 

Ønskede kvalifikasjoner:  

-  Erfaring fra arbeid med barn  

- Relevant pedagogisk utdanning  

- UEFA B-lisens  

- Kjennskap til treningsøkta.no  

- Førerkort klasse D1 – minibuss  

Vi kan tilby  

- Fast stilling i 100 %   

- Konkurransedyktige lønn og betingelser 

- Gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø 

- Gleden av å jobbe med idrett i et godt klubbmiljø.  

Søknadsfrist 10. juli  

Spørsmål kan rettes til daglig leder Øystein Konradsen, 41412151 –frem til 6. juli.  

Søknad sendes til oystein@randesundil.no   

 

 

Randesund IL er en klubb med 2500 medlemmer. Vi har til sammen 170 fotball- og 

håndballag. I tillegg har vi aktiviteter innen bordtennis, tennis, barneidrett og seniortrim. 

Klubben har et flott klubbhus med gode fasiliteter for både medlemmer og ansatte.   

Vår visjon er RIL ER TIL FOR ALLE SOM VIL 
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