Utlysning av roller som prosjektmedarbeidere e-sport i Kvam idrettslag

Kvam idrettslag har eget anlegg med klubbhus lokalisert i Kvam Idrettspark og har ca. 625 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 prosjektmedarbeidere
e-sport:

PROSJEKTMEDARBEIDERE E-SPORT
Prosjektmedarbeiderne blir sentrale i arbeidet med å planlegge og starte opp tilbudet om e-sport i Kvam IL.
Av oppgaver kan nevnes:
• Prosjektarbeid i 2022
o
Forarbeid og planlegging
o
Innkjøp
o
Oppstart
o
Evaluering
Vi
•
•
•
•
•

søker etter personer som:
er interesserte, alle aldre, men gjerne noen under 20 år, men over 15 år
kan arbeide selvstendig og sammen med andre i grupper
har erfaring med spill
har gode evner til å motivere andre
er strukturert

Prosjektmedarbeidere rapporterer til daglig leder i Kvam idrettslag
Søknaden merkes «Prosjektmedarbeider e-sport»

For prosjektmedarbeidere:
Vi
•
•
•
•

kan tilby:
Positivt og trivelig miljø
Muligheter for utfoldelse, lek og aktiviteter
Et idrettslag som jobber godt sammen og er engasjerte
Prosjektmedarbeidere honoreres med kr 5 000,- etter fullført prosjekt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi ønsker velkomne inntil 3 prosjektmedarbeidere som passer inn i et aktivt, uformelt og trivelig idrettsmiljø.
Vi oppfordrer spesielt yngre over 15 år å søke.
Prosjektarbeidet har utgangspunkt i Kvam Idrettspark.
Mer informasjon om Kvam idrettslag er å finne på hjemmesiden: www.kvamil.no
Nærmere opplysninger 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 kan sendes til Kvam IL, Postboks 61, 2641 Kvam eller til e-postadresse: post@kvamil.no
Ved tilsetting må det søkes om politiattest (barneomsorgsattest).
Søknadsfrist 25.01.2022.

