Utlysing av stilling som Vaktmester i Kvam idrettslag

Kvam idrettslag er i sterk utvikling. Laget har eget anlegg med klubbhus lokalisert i Kvam Idrettspark og
Kvamhytta på Kvamsfjellet. Laget har ca. 625 medlemmer. Av disse er det ca. 310 som er aktive innen
allidrett, håndball, fotball, langrenn, sykkel og folkehelse. Idrettslaget med sine anlegg er en stor, viktig og
samlende møteplass i bygda.
Kvam idrettslag har ansatt daglig leder, vaktmester og renholder, og er ellers basert på dugnad og frivillig
arbeid. Kvam idrettslag eier Furusjøen Rundt AS.
Dagens eminente vaktmester slutter, og Kvam idrettslag ønsker å finne erstatter. Vi søker etter:

VAKTMESTER
Vaktmester i Kvam idrettslag er sentral i arbeidet med å drifte og ta vare på anlegg og utstyr til idrettslaget.
Av sentrale oppgaver kan nevnes:
•
Ettersyn av alle anlegg
•
Drift og klargjøring av alle anlegg
•
Detaljert stillingsbeskrivelse gås gjennom ved intervju
Vi søker etter en person som:
•
Gjerne har relevant utdanning og bakgrunn for stillingen
•
Gjerne har erfaring med vaktmesteroppgaver
•
Har gode samarbeidsevner
•
Har førerkort kl. B og disponerer bil
•
Er fleksibel og kan arbeide selvstendig
Vaktmester rapporterer til daglig leder i Kvam idrettslag
Søknaden merkes «Vaktmester».
Vi
•
•
•
•

kan tilby:
Positivt og trivelig miljø
Naturskjønne omgivelser
Muligheter for utfoldelse, lek og aktiviteter
Et engasjerende idrettslag som jobber godt sammen

• Annen type arbeid for idrettslaget og Furusjøen Rundt AS må påregnes.
• Lønn og vilkår etter avtale
Det må regnes med arbeid på kvelds- og helgetid for å tilpasse aktiviteten blant gruppene i idrettslaget og
leieperioder. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi ønsker velkommen medarbeider som passer inn i et aktivt, uformelt og trivelig idrettsmiljø. Arbeidsplassen
har utgangspunkt i Kvam Idrettspark.
Mer informasjon om Kvam idrettslag er å finne på laget sin hjemmeside: www.kvamil.no
Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å ta kontakt med daglig leder, Ole-Petter Brendstuen, tlf.
907 78 999.
Alle spørsmål og søknader vil bli behandlet konfidensielt.
Kortfatta søknad med CV kan sendes til Kvam IL, Postboks 61, 2642 Kvam eller som e-post til: post@kvamil.no
Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.
Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.
Søknadsfrist 15.02.2022.

