Norges Motorsportforbund er et fleridrettsforbund i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF). Norges Motorsportforbund er landsdekkende med rundt
300 medlemsklubber og 37.000 medlemmer. Forbundet organiserer 19 ulike grener innen
de fire seksjonene Motorsykkelsport, Snøscootersport, Båtsport og Radiostyrt Motorsport.
Administrasjonen har kontor på Motorsportens Hus i Drammen, og består av 15 ansatte.

Vi søker nå etter:
Medarbeider – Marked og kommunikasjon
100% - fast stilling
Norges Motorsportforbund søker en medarbeider innen marked/kommunikasjon, som kan
utgjøre et sterkt team sammen med våre andre medarbeidere innenfor disse fagfeltene og
øvrige støttepersonell i forbundets administrasjon. Stillingen skal styrke fagområdene og
bidra til økt kompetanse i forbundets administrasjon. Det søkes etter en person med
kompetanse og erfaring innen ett eller flere av de aktuelle arbeidsområdene.
Hovedarbeidsområder vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generelle markedsavtaler
Oppfølging TV-avtaler og promotering av sporten
Arrangementsstøtte for lokale arrangører vedørende rettighetsspørsmål,
markedsføring og sosiale medier
Messer og andre relevante aktiviteter
Intern og ekstern kommunikasjon
Webutvikling og publisering
Sosiale medier
Systematisk omdømmebygging og mediehåndtering
Andre arbeidsoppgaver vil kunne tilkomme

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfaring fra markedsrelatert arbeid og kommunikasjonsfaglig bakgrunn
Relevant utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Erfaring fra idrett/organisasjonsstruktur
Erfaring med arrangementer
Fordelaktig med noe digital kompetanse
Det er ønskelig med noe erfaring fra grafisk arbeid og fotojournalistikk
Kjennskap til / kunnskap om en eller flere av våre idrettsgrener vil være en
fordel
Erfaring innen prosjektgjennomføring vil være en fordel

•

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Evne til å arbeide selvstendig og i lag med andre
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Initiativrik, selvdreven og problemløsende
God planleggings- og gjennomføringsevne
Du er utadvendt og strukturert og har evne til å utnytte de økonomiske
ressursene på en optimal måte

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•
•

Lønn etter avtale
Et godt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstidsordning
Faglig påfyll og seminarer
Mulighet for å trene i arbeidstiden
Personalforsikring
Pensjonsordning pt. Statens Pensjonskasse

Arbeidssted vil være Drammen, men noe reisevirksomhet kan forekomme.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Kjell Lykken Amundsen
E-post: kjell.amundsen@nmfsport.no
Telefon: + 47 91 80 99 59
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
E-post: RoyN.Wetterstad@nmfsport.no
Telefon: + 47 971 43 225
Søknad med en kortfattet CV sendes på epost til nmf@nmfsport.no innen onsdag 15.
november. Vi behandler søknader fortløpende og kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

