100 % STILLING

Daglig leder
Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) ble etablert 10. april 2019 etter en
sammenslåing av Farsund IL, IK Borhaug og Lista IL. Klubben har ca. 1250
medlemmer som driver med fotball, håndball, volleyball, bueskyting, turn,
friidrett, mosjonsgruppe og «Venner I Aktivitet» (tilrettelagt aktivitet for
personer med spesielle behov). FLIK er et allidrettslag tilsluttet Norges
idrettsforbund og nødvendige særforbund. Alle idrettslige aktiviteter
bygger på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Vi har eget klubbhus i Alcoaparken med kontorplass og flotte møterom
med moderne IT-løsninger. Vi har god økonomi, og en god økonomisk drift
der mye av vårt arbeid er basert på dugnadsinnsats fra foreldre og ivrige
støttespillere. Administrasjonen består av daglig leder i 100 % stilling samt
en 50 % administrativ stilling.

FLIK starter nå en prosess med å finne ny daglig leder.
Ansvarsområdene er varierte og består hovedsakelig av:
• Daglig ledelse og kontinuerlig utvikling av klubben
• Ansvar for økonomisk drift og utvikling: budsjett,
prognoser og regnskap
• Kontakt/oppfølging av sponsorer og andre
samarbeidspartnere
• Omdømmearbeid og profilering/markedsføring
• Vedlikehold av medlemsarkiv
• Følge opp avtaler med ansatte trenere
• Tilrettelegging av klubbens idrettsarrangementer
• Koordinering av klubbens dugnadsaktiviteter
• Nødvendige innkjøp herunder klubbens innkjøpsavtaler og
relevante anbud
• Delta på møter hovedstyret/gruppestyre ved behov
Vi søker etter en positivt innstilt og energisk person med
godt humør og gode samarbeidsevner som har lyst til å
være med å utvikle FLIK videre. Det må påregnes å delta
på kveldsmøter og helgearbeid, men stillingen innebærer
stor grad av frihet og det forutsettes at vedkommende
kan arbeide veldig selvstendig. Stillingen rapporterer til
hovedstyrets leder. Vi tilbyr en konkurransedyktig lønn og
pensjonsordning med tiltredelse etter nærmere avtale.
Dersom dette er stillingen du har sett etter og er interessert
i, kan du sende en skriftlig søknad til FLIK.
Søknad på e-post: leder@flik.club
Spørsmål: Rune Grimsby tlf: 91 86 96 84
Søknadsfrist: 18. desember 2019

