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STILLING LEDIG

SPORTSJEF SØKES

Tromsø Ishockeyklubb (TIHK) søker Sportssjef med ansvar for en del
administrative oppgaver.

Tromsø Ishockeyklubb (TIHK) ble stiftet i 2004, og har trenings- og kamp tilhørighet i
Tromsø Ishall (åpnet i 2010 og eies av kommunen).
Etter ishallen ble åpnet, har vi hatt økende aktivitet med nå knapt 300 medlemmer.

Hvor er vi?
TIHK er en dugnadsbasert breddeklubb der satsing hittil har vært med stort fokus på
det aldersbestemte nivå. Vi har damelag 1.divisjon og herrelaget i 2.divisjon.

Hvor skal vi?
Vi satser videre på rekruttering og har et mål om å etablere damelag i toppserien og
herrelag i 1 divisjon innen 3-5 år.
Mer info om dette kan leses på vår Sportsplan på vår hjemmeside
https://www.tromsohockey.com/dokumenter/.

Hvilke funksjoner trenger vi?

✔ Sportssjef
✔ Hovedtrener
✔ Daglig leder

Personen vi søker, må være driftig og selvgående person, med bred hockey
erfaring.
Viktige oppgaver er å lede og motivere klubbens trenere, støtteapparat og frivillige,

https://www.tromsohockey.com/dokumenter/


slik at klubben vår kan fortsette sin gode vekst og utvikling. Og til at vi når våre
konkrete, ambisiøse, sportslige mål.

Stillingen er i utgangspunktet delt mellom en administrativ og en sportslig rolle.
Konkret innhold må i noen grad kunne tilpasses kandidaten som ansettes.

Fantastisk oppside
Vi leter etter en kandidat som ønsker å være med på en enestående mulighet:
Løfte en klubb og en idrett i en landsdel som ikke har de helt store tradisjoner.
Ishockey Idretten er ny i Troms og Nord Norge, men har et vekstpotensial av
dimensjoner. Og ved suksess; en publikumsidrett på linje med det mest underholdende
og populære som finnes. Ser du denne utfordringen, og unike mulighet til å bidra til et
«Askeladd-idretts eventyr» i Tromsø, da må du være vår søker nå!

Ønskede kvalifikasjoner

✔ Økonomisk/administrativ utdanning og/eller erfaring
✔ Trenerutdanning og trenererfaring og/eller relevant spillererfaring
✔ Oppdatert med fersk kompetanse på dagens ishockey, spillerutvikling teknisk

og taktisk
✔ Interessere for å utvikle utøvere, klubb - og seg selv
✔ Utvikle samarbeid med andre klubber i nord og sør, eventuelt internasjonalt
✔ Politiattest for å jobbe med barn og ungdom

Personlige egenskaper

✔ Strukturert, lojal og høy integritet til å stå på for å nå mål
✔ Evne til å få fram det beste i utøverne, trenere og frivillige
✔ Evne til å arbeide selvstendig
✔ Gode kommunikasjonsevner
✔ Fleksibel
✔ Våre verdier er «Ivrig, Innovativ og Inkluderende». Vi ønsker du har

personlighet og holdninger som passer til dette.

Vi kan tilby

✔ Et variert og godt sosialt miljø i klubben
✔ Kvalifiserte tillitsvalgte, engasjerte aktive spillere og foreldre /foresatte
✔ Fleksibel arbeidstid
✔ Mulighet for personlig utvikling
✔ Ansettelse i heltid fortrinnsvis, men kan også være deltid hvis flere kvalifiserte

søkere med ulike kompetanser, ønsker det
✔ Lønn etter avtale
✔ Ansettelse fra så snart som mulig, og helst innen aug/sept d.å.



Spørsmål og søknad til stillingen kan rettes /sendes til :

Arild Hausberg
styreleder TIHK

Mobil: 992 45165
Epost: arildhaus@gmail.com


