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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENE DE CYCLISME
NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

MARKEDSKOORDINATOR

Norges Cykleforbund søker en markedskoordinator med interesse for og erfaring fra idrett.
Vår nye markedskoordinator vil ha base på vårt kontor på Vøyenenga, men vil også representere Norges
Cykleforbund ute på ulike markedsaktiviteter og kundebesøk. Stillingen er foreløpig et engasjement i en 100%
stilling ut 2019, med mulighet for forlengelse.
Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppgaver innen kontor, markedsføring og administrasjon
Produksjon og oppdatering av markedsmateriell
Følge opp løpende avtaler
Deltakelse på enkelte arrangementer
Delta i planlegging av markedsaktiviteter
Besvare kundehenvendelser på e-post og telefon
Være involvert i diverse løpende prosjekter
Holde seg oppdatert på trender innen helse og idrett

Det vil være noe kvelds- og helgearbeid tilknyttet stillingen.
Vi ser etter deg som har:
•
•
•
•

Utdannelse fortrinnsvis innen idrett og helse
Erfaring med sponsor- og samarbeidsavtaler
Erfaring fra/interesse for sykkelsporten
Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Evner å jobbe selvstendig, tar ansvar for egne oppgaver og er samtidig en god lagspiller
Utadvent og en god relasjonsbygger
Kreativ og løsningsorientert
Mestrer å ha mange prosjekter på gang samtidig
Nøyaktig og strukturert
Stor interesse for idrett

Vi tilbyr:
•
•
•

En jobb i en liten, men hyggelig og dedikert administrasjon/team
Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
En variert arbeidsdag i en organisasjon med engasjerte kollegaer og mange dyktige frivillige
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Tiltredelse: hurtig tiltredelse er en forutsetning
Søknad:
Send søknad og CV pr. e-post til Norges Cykleforbund: info@sykling.no innen 22. mars 2019.
Kontakt for spørsmål om stillingen: Eystein Thue Stokstad, tlf. 991 51 225 eller e-post eystein.stokstad@sykling.no

