Brenner du for idrett, kulturformidling og
organisasjonsutvikling?
BUL Tromsø søker daglig leder.
Fra høsten 2022 har vi en ledig stilling som daglig leder


80% med mulighet for å øke til 100%

Hovedsakelige arbeidsoppgaver









Være et kontaktpunkt for medlemmer i laget, ha oversikt over disse og utøve medlemspleie.
Ha et tett samarbeid med hovedstyret om økonomi, samt andre saker som berører
organisasjonen (utleie, lagsarbeid, vedlikehold, med mer)
Ha et tett samarbeid med hovedstyret om organisasjonsutvikling, kulturformidling og
innovasjon.
Ivareta interessene til de ulike lagene innenfor organisasjonen, samt arbeide for å utvikle
lagene og øke samholdet mellom lagene.
Ha ansvar for å legge frem utkast på regnskap og budsjett til hovedstyret.
Ha ansvar for utleie av BUL sine lokaler.
Ivareta lagets dokumenter samt arkiveringsansvar.
Ha kontakt med eksterne samarbeidspartnere som sponsorer, offentlige instanser o.l.

Vi kan tilby







Kunnskap og personlig utvikling innenfor en stabil organisasjon med lang historie.
Samarbeid med hovedstyret i organisasjonen for råd og veiledning.
En mangfoldig organisasjon hvor du blir en viktig brikke.
Varierte arbeidsoppgaver.
Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter avtale.

Vi ønsker deg som








Er ryddig og selvstendig.
Har kunnskap og kompetanse innenfor regnskap og økonomi (formell utdanning er ikke et
krav).
Har gode digitale ferdigheter.
Har interesse for organisasjonsarbeid.
Har god samarbeidsevne
Behersker norsk og engelsk godt muntlig og skriftlig.
Har førerkort, klasse B.
Det er en fordel om du allerede kjenner organisasjonen BUL Tromsø, eller har erfaring fra
arbeid i lignende organisasjoner.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsgiver
BUL Tromsø – Bondeungdomslaget i Tromsø

Arbeidssted
BUL-huset, Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø

Stillingstittel
Daglig leder

Stillingsprosent
80 %, med mulighet for å øke til 100%

Søknaden skal inneholde



Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad sendes
På epost til leder av hovedlaget Solveig Lundin (solveig.lundin@gmail.com).

Søknadsfrist og andre opplysninger
Søknadsfrist: 21.08.22 – tiltredelse 19. september 2022, eller etter avtale.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon
For mer informasjon om stillingen kan leder av hovedlaget Solveig Lundin kontaktes på 99046624
eller mail solveig.lundin@gmail.com.

Om BUL Tromsø
Innenfor organisasjonen finnes flere lag, og per i dag drives disse aktivitetene:





Folkedans
Friidrett
Orientering
Spellmannslag

BUL-huset er vårt lagslokale. Det finner du i underetasjen til Quality Hotel Saga, som er vårt eget
hotell - midt i Tromsø by! Våre lokaler kan også leies til selskaper og møter.
I Målselv står lagets gård Fosshøgda til disposisjon for medlemmer og andre som søker landlige
omgivelser og aktivitet i friluft.
BUL Tromsø er medlem av Norges idrettsforbund og Noregs Ungdomslag.

