
Utlysning av funksjon som Trenerkontakt i Kvam idrettslag 

 

 
 
Kvam idrettslag har eget anlegg med klubbhus lokalisert i Kvam Idrettspark og har ca. 700 medlemmer. 
Idrettslaget har aktiviteter innen allidrett, håndball, fotball, langrenn, sykkel og folkehelse. Med sine anlegg er 
idrettslaget en stor, viktig og samlende møteplass i bygda. 
Kvam idrettslag er eier av Furusjøen Rundt AS, og har ansatt daglig leder.  
Ellers er idrettslaget basert på dugnad og frivillig arbeid. Kvam idrettslag søker nå etter Trenerkontakt: 

 

TRENERKONTAKT 
 
Funksjonen vil kreve arbeid på kvelds- og helgetid for å tilpasse den frivillige aktiviteten blant gruppene, 
trenerne, lederne og utøverne. 
 
Trenerkontakt i Kvam idrettslag er sentral i arbeidet med å rekruttere, legge til rette, utvikle og følge opp 
trenere og ledere i håndball-, fotball-, ski- og sykkelgruppene i idrettslaget.  
Av sentrale oppgaver kan nevnes:  
• Rekruttere trenere og ledere i tett samarbeid med de ovennevnte gruppene  
• Lede trener- og lederforum 2-3 ganger pr. år i idrettslaget, inkludert for- og etterarbeid 
• Følge opp trenere og ledere 
• Legge til rette og tilby egnede kurs for trenere og ledere 
 
Vi søker etter en person som: 
• har relevant bakgrunn for funksjonen 
• har erfaring med idrettsaktiviteter 
• har erfaring fra arbeid med barn/ungdom 
• har gode samarbeidsevner  

• har gode evner til å motivere andre 
• er fleksibel og kan arbeide selvstendig 
• er strukturert og behersker data som arbeidsverktøy 
• er eller vil bli medlem av Kvam IL.  
 
Trenerkontakt rapporterer til daglig leder i Kvam idrettslag 
 
Søknaden merkes «Trenerkontakt i Kvam IL» 
 

For funksjonen: 
 
Vi kan tilby: 
• Positivt og trivelig miljø 
• Muligheter for utfoldelse, lek og aktiviteter  
• Et idrettslag som jobber godt sammen og er engasjerte 
• Funksjonen honoreres etter avtale  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Vi ønsker velkommen en medarbeider som passer inn i et aktivt, uformelt og trivelig idrettsmiljø.  
 
Mer informasjon om Kvam idrettslag er å finne på hjemmesiden: www.kvamil.no  

 
Nærmere opplysninger om funksjonen kan en få ved å ta kontakt med daglig leder, Ole-Petter Brendstuen, tlf. 
907 78 999 etter 27.07.2020.  
Alle spørsmål og søknader vil bli behandlet konfidensielt. 
Kortfatta søknad med CV kan sendes til Kvam IL, Postboks 61, 2642 Kvam, e-postadresse: post@kvamil.no  
Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju. 
Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. 
 
Kvam idrettslag har tidligere lyst ut funksjon som Dommerkontakt(er). Funksjonene kan kombineres av samme 
person. Vennligst angi dette ved en søknad. 
 
Søknadsfrist 01.09.2020. 
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