
Heggedal idrettslag  – Klubben der alle lykkes! 

 

Daglig leder - Heggedal Idrettslag (50%)  

Vil du bidra til barn og unge sin utvikling i Heggedal? Heggedal Idrettslag (HIL) er en viktig aktør i området og 

kommunen og skaper et aktivt og trygt nærmiljø gjennom vår aktivitet.  

Heggedal Idrettslag er tuftet på frivillighet og dugnad fra våre trenere, lagledere, foreldre og nesten 1000 

medlemmer. HIL har grupper innen langrenn, friidrett, fotball, allidrett og trim og trening. Klubben holder til 

på Gjellum idrettsanlegg og driver i tillegg fantastiske Blåfjellhytta i Kjekstadmarka. Se heggedalil.no. 

Gjennom å opprette stillingen som daglig leder ønsker HIL å forenkle de administrative oppgavene slik at 

frivillige trenere og lagledere kan konsentrere seg om å skape god og trygg aktivitet for våre barn og unge i 

alle aldre. 

Arbeidsoppgaver: 

 Forenkle hverdagen til de frivillige trenerne og lagledere 

administrativt 

 Følge opp og oppdatere nettside, medlemsregister og 

treningsavgifter sammen med lagledere 

 Søke midler og sponsorer 

 Inntektsansvarlig -oppfølging økonomi og regnskap 

 Kontakt og kommunikasjon med Asker Kommune, Asker 

Idrettsråd, Heggedal Nærmiljøsentral, skoler, idrettslag 

 Daglig leder rapporterer til styreleder i Heggedal Idrettslag 

  

Kvalifikasjoner 

 Erfaring og dokumenterte resultat fra arbeid i frivillige 

organisasjoner 

 Ledererfaring med gode resultat og referanser  

 Erfaring med bruk av dataverktøy inklusive kontorverktøy 

Egenskaper 

 Selvstendig og selvgående 

 Serviceinnstilt og tålmodig 

 Resultatorientert og ansvarsbevisst 

 Gode samarbeids og kommunikasjonsevner 

 Entusiastisk Heggedal-supporter, opptatt av tradisjon og 

nyskaping 

Vi tilbyr: 

 Lite men godt arbeidsmiljø i klubb i utvikling 

 Stor påvirkningsmulighet 

 Varierte arbeidsoppgaver 

 Fleksibel arbeidstid 

 Konkurransedyktige betingelser 

Nøkkelinformasjon: 
 
Søknadsfrist: 18. sept. 2016 
 
Send søknad til: 
post@heggedalil.no  
 
Arbeidsgiver:  

Heggedal Idrettslag, 
Øvre Gjellum vei 4 
1389 Heggedal 
 
Stillingsbrøk:  
50% deltid, fast stilling 
Startdato: 01.01.2017 
 

Kontaktinfo: 
Tom Hermansen 
Leder Heggedal IL 
906 89 574 

tom_hermansen@hotmail.com 
 
Torolf Bjerkem 
Leder fotballgruppa HIL 
45608049 
tbjerkem@gmail.com 
 
 
 

Søkekriterier: 
Sted: Heggedal, Asker Kommune 
Bransje: Idrett, frivillige org. 
Fagfelt: Ledelse, Administrasjon,  
Rolle: Daglig leder 

Arbeidssted: 
Øvre Gjellum 4 
1389 Heggedal 
Kart: Link  
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