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Aktivitetsmotivator i 50% stilling 
 

Norges Hundekjørerforbund (heretter NHF) er en sammenslutning av alle idrettslag og 

klubber som organiserer hundekjøreridretten i Norge, og er medlem av Norges 

Idrettsforbund og Den olympiske og paralympiske komite. NHF består av 49 klubber 

med til sammen 3893 aktive medlemmer. NHF sitt formål er å fremme hundekjøringen i 

Norge og bidra til samarbeid mellom lagene og representere idretten internasjonalt. 

 

NHF har som mål å få med flere aktive i vår idrett, og søker i den forbindelse en person 

som kan inspirere og veilede våre klubber til å utvikle nye lavterskeltilbud. Det er et stort 

potensialt for økt vekst, da det er over 600.000 hunder i Norge, og man kan utøve vår 

idrett med alle typer hunder. Hovedsatsingsområdet for rekrutteringsarbeidet er 

snøreløping om sommeren og snørekjøring om vinteren, Stillingen er midlertidig og 

50%. Den går over 6 måneder i første omgang.  Stillingen vil imidlertid også innebære å 

bistå våre klubber til å lage en god plan for sitt rekrutteringsarbeide innenfor de grener 

de representerer og komme med gode praktiske løsninger for å gjennomføre. 

 

NHF består i dag av to ansatte og holder til i Idrettens hus på Ullevål stadion i Oslo.  

Tiltredelsesdato er snarest mulig. 

Arbeidsoppgaver 

• Utvikle nye medlemsrettede aktivitetskonsepter 

• Oppsøkende arbeid i klubbene for å skape kontakt og stimulere til aktivitet 

• Utvikle NHFs fremtidige rekrutteringsstrategi 

• Definerte administrative oppgaver 

Kvalifikasjoner 

• Relevant utdanning/erfaring 

• Kunnskap om idrettens organisering 

• Forstå frivillighet og dugnadsånd - vår idrett bygget på dette, og det er en viktig 

del av vår arbeidshverdag 

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

• God kjennskap til MS Office-program, spesielt Excel og Word 

• Førerkort klasse B  

 

Personlige egenskaper 

• Evne til å motivere og skape engasjement  

• Like å være i kontakt med mennesker 
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• God på dialog og kommunikasjon 

• Positiv og utadvendt 

• Selvgående og samtidig en lagspiller  

• Strukturert med høy arbeidskapasitet 

• Effektiv og ryddig 

 

Vi tilbyr 

• En aktiv arbeidshverdag og et hyggelig kontormiljø på Idrettens hus 

• Gode kollegaer 

• Mulighet for noe hjemmekontor 

• Reisevirksomhet må påregnes 

 

 

 

Stilling: Midlertidig stilling, 6 mnd. 

Stillingsbrøk: 50% 

Arbeidstid: Dagtid, noe kvelds- og helgearbeid må påregnes 

Tiltredelse: Snarest 

Søknader sendes til e-post: sled-dog@nif.idrett.no 

Søknadsfrist: 18.6.2021 

Lønn: Etter avtale 

 

Kontaktperson: Utviklingskonsulent Marianne B Hofstad – mob. 47601329 
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