Daglig leder til Østre Toten Idrettspark (ØTIP)
Østre Toten idrettspark (ØTIP) søker en markedsdrevet Daglig Leder til drift av vårt idrettsanlegg. Vår daglige leder går av med pensjon i juni 2019, og vi søker hans erstatter i god tid
før hans fratreden. ØTIP består av «Totenhallene», kunstgressbanen på Lena, kafeteria og
tilhørende fellesfasiliteter.
Den vi søker trives med en variert arbeidsdag bestående av både administrative og operative
oppgaver hvor ikke en dag er lik. Du er en pådriver og igangsetter av markeds- og
inntektsbringende tiltak, og har økonomi- og personalansvar i selskapet. Koordinering og
tilrettelegging av aktivitet for barn og ungdom er noe du brenner for, og har lyst til å arbeide
med.

Ditt arbeid vil bestå i:









Daglig drift av anlegget med ansvar for koordinering av alle aktiviteter/utleie
Personalansvar for driftspersonell, 4.2 stillinger
Økonomistyring
Markeds- og inntektsbringende tiltak (kommersialisering)
Samarbeidsmøter/koordinering med Fylkeskommunen og Lena Valle Vdg. Skole
Samarbeid og tilrettelegging opp mot eierklubber og evt. andre idrettsklubber
Forberede styremøter og generalforsamling i dialog med styrets leder
Bidra til å skape gode vilkår for idretten ved å være en aktiv talsperson inn mot det
offentlige

Hva skal til for å fylle stillingen:








Du brenner for at ØTIP skal være et godt sted å være for alle dens brukere.
Du er nytenkende og kommersiell.
Du er utadvendt og samarbeidsorientert.
Du har gode kommunikative ferdigheter.
Du behersker IT-verktøy og kommuniserer godt.
Du har god regnskapsforståelse.
Din arbeidserfaring kan være fra ulike bransjer og stillinger. Vi vil vektlegge din evne
til å arbeide strukturert med god orden innen drift og økonomi, samt din evne til å
skape nye forretningsmuligheter for ØTIP med forankring hos medarbeidere og
samarbeidspartnere.

ØTIP kan tilby deg:
En meningsfull stilling for deg som er opptatt av et godt tilbud innen idrett for barn- og
ungdom i Østre Toten. Stillingen er selvstendig og variert hvor du vil få stort handlingsrom.
Et arbeidsmiljø preget av høy aktivitet og utstrakt dialog med andre mennesker.
Vi tilbyr lønn og pensjon etter avtale.
Er du nysgjerrig, ta gjerne kontakt med styreleder Rune Østhus for mer informasjon,
tlf. 913 95 931. Søknad sendes styreleder på e-post rune.osthus@bbnett.no.
Søknadsfrist 15. februar

Om Østre Toten Idrettspark (ØTIP)
Østre Toten Idrettspark AS er eid av ti idrettsklubber på Østre Toten. Driften ble tatt over fra
kommunen tidlig på 90-tallet. Selskapet består av to idrettshaller (tidl.Totenhallene AS),
kafeteria med tilhørende fellesfasiliteter, samt en kunstgressbane tilkommet i 2008.
På dagtid disponeres anlegget av Lena-Valle Videregående Skole som er den viktigste
samarbeidspartneren for ØTIP, mens anlegge på ettermiddag/kveld i hovedsak disponeres
av eierklubbene. Anlegget leies også ut til andre kommersielle aktører, og det er potensial for
ytterligere aktivitet for utleie til messer eller andre arrangement.

