
       Rustad IL søker daglig leder      

Rustad idrettslag (RIL) er et fleridrettslag som holder til i Oslo sydøst, nærmere bestemt på 
Skullerud/Rustad/Bogerud. Klubben har pr. i dag ca. 1300 medlemmer. Klubben har følgende 
grupper: fotball, allidrett, allsport (paraidrett), langrenn og friidrett som ligger under 
langrennsgruppa. 

Under visjonen «flest mulig, lengst mulig» aktiviserer vi barn fra 3-års-alderen og oppover. Våre 
eldste aktive medlemmer er godt over 70 år. 

Rustad IL er en av 9 klubber som er valgt ut som en foregangsklubb i Oslo idrettskrets. Dette 
medfører bla at vi skal sikre at alle som har lyst skal få mulighet til fysisk aktivitet uansett sosial 
status, økonomi eller tidligere bakgrunn. 

Les mer evt. på Rustad idrettslag sin hjemmeside: www.rustad-idrettslag.no 

Rustad idrettslag søker en Daglig leder i en 40-60% stilling. 
Det er ønske om at søker er fra «nærområdet» og har et hjerte for idrett og administrasjon. 
 
Stillingsbeskrivelse 
 
Arbeidsoppgavene er knyttet til den daglige drift av Rustad idrettslag (hovedlaget) i tillegg til noe 
arbeid for de ulike gruppene.  
Daglig leder er klubbens ansikt utad og det forventes stor grad av tilstedeværelse og synlighet i 
lokalsamfunnet. 
 
Ønskede kvalifikasjoner: 

- Utdanning og/ eller erfaring fra administrasjon og ledelse. Det vil være en fordel å kunne 
idrettens systemer 

- God kunnskap om idrettsbevegelsen og frivillig arbeid 
- Noe kunnskap om regnskap 

 
Egenskaper: 

- Strukturert og løsningsorientert 
- Gode skriftlige og muntlige ferdigheter 
- Evne til å skape gode relasjoner og tillit 
- Utadvent og glad i å forholde seg til mange mennesker – gode samarbeidsevner 
- Ha en utpreget ordenssans og tjenesteytende holdning 
- Være en kreativ og ledende drivkraft for videreutvikling av idrettslaget 

 
Daglig leder må tilegne seg de kunnskaper som er nødvendig for å dekke stillingen. 
Daglig leder rapporterer til hovedlaget og har et arbeidstakerforhold til det organet ved leder. 
 
Lønn etter avtale. 
 

http://www.rustad-idrettslag.no/


Arbeidstid vil variere og det må påregnes en del jobb på kvelder og i helger. Arbeidsplass blir fra 
kontor på klubbhuset kombinert med hjemmekontor. 
 
Typiske arbeidsoppgaver kan være: 
Årsmelding hovedlaget / regnskap hovedlaget  
Forberede årsmøte for alle grupper, samle inn sakspapirer mm  
Regnskap  
Hovedstyremøter og innkalling / forberedelser  
Medlemsoppfølging / utmeldinger  
Oppfølging av politiattester  
Oppdatering av håndbok  
Oppdatering hjemmeside  
Rapportering og søknader til kommune / idrettskrets  
Fordeling av midler til gruppene, utregninger  
Diverse møter  
Tildeling av treningstid i skolens gymsaler / oppfølging av felles utstyr  
Arkivering  
Kontaktperson for klubben / E-post-besvarelser  
Felles klubbaktiviteter – foregangsklubb – nye aktiviteter  
Diverse arbeid for gruppene  
 
Søknadsfrist 15. november 2019 
Søknad med CV sendes til styret i Rustad IL på e-post, post@rustad-idrettslag.no 
 
Spørsmål angående stillingen rettes til : 
Leder Barbro Tomter Dahlen, tlf. 41 69 20 50, mail: post@rustad-idrettslag.no eller 
Nestleder Jarle Birkeli, tlf. 93 25 10 09, mail: leder@rustadfotball.no 
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