
Steinkjer Fotballklubb søker:

Utviklingsorientert 

daglig leder
Steinkjer Fotballklubb (SFK) skal ansette ny daglig leder etter Gunnar Johansen som 
har gjort en flott jobb for klubben i mange år. Gunnar blir nå pensjonist og vi søker 
derfor etter hans etterfølger.

Klubben har ca. 500 aktive fotballspillere fra A-laget i 3.divisjon til de aller minste som 
er 6-7 år.  Vi er også stolte over å ha et eget FFU-lag som en viktig del av klubben. 
Vi er av NFF kvalifisert som kvalitetsklubb og ledes etter klare kriterier både sportslig 
og organisatorisk.

Klubben står overfor betydelige utfordringer med stadig større aktivitet, med klare 
ambisjoner både på jente- og guttesiden. Daglig leder er klubbens øverste administrative 
leder, ansatt av styret og rapporterer til styret.  Vi trenger en daglig leder som har 
perspektiv på utviklingen av klubben både i forhold til sportslig utvikling, anlegg, 
organisasjon, økonomi og arrangement.

Det er lagt et godt grunnlag for klubbens virksomhet, men nå trenger vi å ta nye steg 
for å kunne tilby barn og unge gode treningsforhold og kunne ha et sportslig tilbud på 
seniornivå som gjør at klubben kan ta nye skritt både på dame og herresiden.

• Daglig leder har det overordnede ansvar for klubbens daglige drift inkludert 
økonomistyring og kontakt med regnskapsfirma.

• Daglig leder må jobb tett med de tillitsvalgte både i styret, i sportslige utvalg og 
markedsgruppa.  

• Daglig leder må følge opp arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet som nå gjøres med 
å lage en strategiplan for klubben.

• Daglig leder har også det daglig ansvaret for oppfølgingen av kontakten med viktigste 
samarbeidspartnere som Steinkjer kommune, Steinkjerhallen, NFF Trøndelag og NFF 
sentralt. Det vil også være viktig for klubben å ha et nært og tillitsfullt samarbeid med 
naboklubbene i fotballfamilien.

Lønn og øvrige arbeidsvilkår avtales med den som ansettes i stillingen. 
Vi ønsker at den som ansettes kan være på plass så fort som mulig. 
Søknad på stillingen med attester, vitnemål og referanser sendes til 
styreleder Arve Løberg på mailadresse arve.loberg@t-a.no 
innen 20. november 2017.


