
 

 

 

 

 

Norges Bilsportforbund organiserer all bilsport i Norge. Forbundet har ca. 

5 300 aktive lisensierte utøvere. 200 tilsluttede klubber arrangerer ca 440 

billøp i året. Norges Bilsportforbunds sekretariat holder til i store og 

trivelige lokaler på Bryn i Oslo. 

 

 

Til forbundets sekretariat på Bryn i Oslo søker vi: 

Administrasjonssjef 

Vi søker etter en person som ønsker å være med på å utvikle kvalitet og kompetanse i vårt 

sekretariat. Administrasjonssjefen vil også være Generalsekretærens stedfortreder.   

 

Arbeidsoppgaver 

 Lede og utvikle daglig drift og administrasjon, og sikre at dette er i samsvar med lover, 

forskrifter og interne krav. 

 Ansvar for It-drift og at digitale verktøy utnyttes på en effektiv måte.  

 HMS-ansvar 

 Personalansvar for 10 ansatte 

 Oppfølging av økonomi, inkludert budsjett, regnskap og ekstern regnskapsfører. 

 Medansvar for plan- og utviklingsarbeid ifht vedtatt strategi. 

 Sekretær for en el. flere av forbundets fagseksjoner 

 Utrede og fremlegge saker for styret 

 Stedfortreder for Generalsekretæren 

 

Kvalifikasjoner 

 Erfaring fra lignende stilling. 

 Gjennomført eller påbegynt videreutdanning i ledelse. 

 Erfaring og dokumenterbare resultater fra administrasjon og drift.  

 Kvalifikasjoner i HMS-arbeid 

 Erfaring som leder med personalansvar 

 Beherske IKT-verktøy og systemer godt 

 Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

 Beherske engelsk muntlig og skriftlig.  

 

Personlige egenskaper 



 Engasjert og opptatt av kvalitet 

 Gode evner til å koordinere og planlegge oppgaver 

 Omstillingsevne 

 Stor arbeidskapasitet, fleksibel og god arbeidsmoral 

 Du liker å arbeide i tverrfaglige team 

 Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og er sosial 

 God formidlingsevne og språkforståelse 

 Tålmodig og effektiv 

 Du er interessert i bilsport. 

 

Vi tilbyr en spennende og til tider hektisk hverdag med utfordringer i et godt arbeidsmiljø. 

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. 

Lønn etter avtale. 

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Generalsekretær Hallgeir Raknerud,  

tlf. 9002 9006  

Søknad med CV sendes innen 17. desember 2019 til: 

 

NBF 

Hallgeir Raknerud 

Boks 60, Bryn, 

0611 OSLO 

hallgeir.raknerud@bilsport.no 
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