
Vil du være med og  
utvikle norsk bilsport? 
 

Spennende utfordringer for den som vil være med på laget! 
 
Norsk bilsport er i en veldig god utvikling. Nå kan du som har lyst på spennende utfordringer 
få være med på laget og utvikle den kommersielle siden av sporten!  
 
I selskapet Norges Bilsportforbund Sport AS skal det ansettes en person med ansvar for å 
utvikle våre produkter, det vil si utvalgte Norgesmesterskap, Team Norway etc. til 
kommersielle salgbare produkter overfor næringslivet. Og sist men ikke minst vil 
vedkommende få ansvar for å selge produktene til samarbeidspartnere og gjennomføre 
aktiviteter. 
 
Vedkommende må kunne vise til erfaring fra salg, kontrakt og markedsføring hvor det kan 
vises til gode resultater. Stillingen forutsetter personlig strategisk styrke og kommersiell solid 
erfaring. Stillingen forutsetter også rapporteringserfaring. Kjennskap til bilsport og erfaring fra 
den kommersiell siden i idretten er en fordel. 
 
ARBEIDSSTIL OG PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. 

 God kunnskap i engelsk skriftlig og muntlig. 

 Kremmer, som arbeider for å oppnå raske resultater 

 Uredd, fremoverlent og utadvendt med stor gjennomføringsevne. 

 Proaktiv holdning, selvgående med ansvar for suksess innen egne ansvarsområder 

 Systematisk og ryddig i sitt arbeid. 

 Reisevirksomhet og fleksibilitet i arbeidstiden må påregnes. 
 
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 
Generalsekretær Hallgeir Raknerud, tlf. 23 05 45 07, mobil 9002 9006  
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
Du kan vise interesse for stillingen ved å sende inn din CV og søknad snarest, og innen 
søknadsfristen som er 4. oktober 2017 til: 
 
Norges Bilsportforbund Sport AS 
Att: Hallgeir Raknerud 
Boks 60, Bryn 
0611 Oslo 
hallgeir.raknerud@bilsport.no  
eventuelle attester vil vi be om i ettertid. 
 
  
Norges Bilsportforbund (NBF) organiserer all bilsport i Norge. Forbundet har ca. 5.600 aktive 
lisensierte utøvere. 150 tilsluttede klubber arrangerer ca 450 billøp i året. Norges Bilsportforbunds 
sekretariat holder til i store og trivelige lokaler på Bryn i Oslo. Sekretariatet har 10 ansatte. 
Norges Bilsportforbund Sport AS er heleid av NBF. 
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