
 
Stillingsutlysning 

 

Øvrevoll Hosle IL – Sportslig leder ØHIL fotball 

Øvrevoll Hosle IL er et fler-idrettslag med omtrent 2500 aktive fordelt på 8 idretter.  

Fotballgruppa vår er en av Norges største, med sine omtrent 1.600 spillere fordelt på ca. 140 
lag. 

Vi er på jakt etter en person med pågangsmot og entusiasme, og som ønsker å videreutvikle 
fotballavdelingen. Våre aktiviteter omfatter alt fra barnefotball til toppfotball. Som sportslig 
leder i fotballavdelingen vil du følge vår satsning mot Toppserien og ha ansvaret for 
utviklingen av barnefotballen (gutter og jenter) og ungdoms-/seniorfotballen på herresiden. 
ØHIL fotball har totalt 2 årsverk som ansatte fotballressurser (1 administrativt og 1 sportslig), 
i tillegg har ØHIL (klubben) 2,5 årsverk som sammen skal bidra til å videreutvikle klubben. 
ØHIL fotball vil gi en rekke utfordringer og gode muligheter for utvikling. 
 

STILLINGSBETEGNELSE Sportslig leder ØHIL fotball (100%) 

RAPPORTERER TIL Daglig leder og sportslig utvalg (SU) 

 
 

STILLINGSINNHOLD 
Av hovedoppgaver og ansvar som vil inngå i stillingen: 

 
 Følge opp klubbens målsetning om å beholde «flest mulig, lengst mulig» 
 Evaluering/justering/iverksetting av sportslige planer (alle nivåer) og 

presentasjon/gjennomgang av disse for årgangene på guttesiden (alle nivåer) 
 Kontroll og ettersyn av at sportslige planer følges, og at disse til enhver tid er 

oppdatert på www.ohil.no  
 Ansvarlig for koordinering og kompetanseutvikling av trenere (alle nivåer), inkludert 

hovedansvaret for 1-2 årlige trenerforum 
 

 Rekruttering av ungdomstrenere og ansvaret for oppfølging/utvikling av disse 
 Ansvarlig for oppsett av treningstider og terminlister for våre anlegg 
 Rapportering av aktiviteten på barne/gutte/herresiden til SU. Organisering av SUs 

saksdokumenter og protokoller. 
 Fremme Fair Play holdningsarbeid 
 Hovedansvarlig ØHIL 110 % gutter (spillerutvikling)Ansvarlig for utvelgelse og 

oppfølgning av hospitanter 
 Hovedansvarlig for ØHIL akademiet og ØHILs fotballskoler  
 Representere ØHIL fotball på naturlige arenaer i regi av fotballkrets/forbund 

 

KRAV/ØNSKE TIL KOMPETANSE / ERFARING 
 Erfaring med å jobbe i et idrettslag eller tilsvarende 
 Fotballtrener utdannelse på minimum UEFA B og/eller Trenerveileder 
 Idrettsfaglig utdannelse 
 Erfaring som spiller 

 

PERSONLIGE EGENSKAPER 

 Proaktiv og en «gjennomfører» 

 Evner å være tydelig og tilstede i det daglige arbeidet, noe som innebærer at det må 
påregnes jobb på kveldstid 2-3 ganger pr. uke samt noen helger 

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/


 Analytisk og målrettet adferd 

 Evne til å utvikle og vedlikeholde relasjoner 

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

 Evne til å arbeide selvstendig – samt fungere godt i team 
 

Oppstart og lønn etter avtale. 
 
Sverre Nordby (daglig leder i ØHIL) 
  Mobil: 905 55 934 
  E-post: sverre@ohil.no 
 
Tom Brinck-Mortensen (styreleder i ØHIL fotball)  
  Mobil: 960 17 005 
  E-post: tbm@moment-eiendom.no 
 
Søknad med CV og referanser sendes snarest, og senest innen 26.03.2017.  
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