Fotballklubben Fortuna Ålesund søker daglig leder/
sportslig leder
FK Fortuna Ålesund er en ren kvinnefotballklubb fra Ålesund og ble stiftet 25. august 1991. Klubben
består i dag av et seniorlag som to år på rad har vunnet sin avdeling i 2. divisjon. Før det har klubben
spilt sammenhengende på nest øverste nivå i Norge siden 1995, med unntak av sesongen 2009 hvor
laget spilte i Toppserien.
Fra 1. januar 2019 er det i regi av klubben, Sunnmøre Fotballkrets, hovedsponsor og andre
samarbeidsklubber i Ålesund og på Sunnmøre en fornyet satsing på klubben som regionens topplag for
kvinner med en klar ambisjon å etablere seg blant de 15 beste lagene i Norge innen 2023. Som et ledd i
denne satsingen søker klubben for snarlig ansettelse i 1 års engasjement med mulighet for fast
ansettelse

DAGLIG LEDER / SPORTSLIG LEDER i fulltidsstilling
Vi søker en engasjert person som er opptatt av utvikling både for klubben, spillerne, samarbeidspartnere
og menneskene i og rundt klubben.
Stillingens arbeidsoppgaver er på den ene side administrativ ledelse, drift og utvikling av klubben. Her
inngår økonomistyring, marked, kontakt med samarbeidspartnere og media. På den andre side inngår
ledelse av sportslig utvalg og inn under det trenerteam, støtteapparat og utviklingsaktiviteter. Øvrig
stillingsinnhold vil tilpasses klubbens behov og daglig leders kompetanse.
Personlige egenskaper






Initiativrik, strukturert og tydelig
Gode samarbeidsevner
Stor arbeidskapasitet med høy grad av fleksibilitet
Gode kommunikasjonsevner
Du har vilje til å jobbe mot utviklingsmål i samarbeid med styret, trenere/støtteapparat, spillere,
utvalg og samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner






Forståelse for samarbeid med næringsliv og øvrige organisasjoner
Kunnskap om økonomistyring, markedsarbeid og sponsorer
Ledererfaring og evt. utdanning innen administrasjon/ledelse
Erfaring som trener og med prestasjonsutvikling i fotball
UEFA B-lisens og toppfotballerfaring

Dette er stillingen for deg som har et brennende engasjement for fotball og utvikling av mennesker, og
som liker å jobbe sammen med andre. Lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale.
Evt. spørsmål kan rettes til styreleder Hogne Worren på telefon 926 01 300 eller e-post
hogne@fkfortuna.no. Søknad på stillingen med attester, vitnemål og referanser sendes til styreleder
innen onsdag 2. januar 2019.

