
 
 

 
 

 

NBBF søker marked- og arrangementsansvarlig 
 
 
Stillingstittel 

- Marked- og arrangementsansvarlig 
 
Arbeidssted 

- Oslo, Ullevål Stadion 
 
Varighet 

- 3 årig prosjektstilling med mulighet til forlengelse 
 

Søknadsfrist 
- Innen 15.03.2020 

 
 
 
Hovedarbeidsområder vil være: 

- Oppfølging av eksisterende samarbeidspartnere 

- Arrangere sponsorsamlinger 

- Leveranse på vedtatt markedsplan og markedsbudsjett 

- Bidra i arbeidet med videreutvikling av forbundets markedsplan 

- Delta i NBBFs markedsutvalg og/eller andre utvalg 

- Ansvar for produktenes grafiske profil og forbundets profilhåndbok 

- Utføre grafisk arbeid 

- Arbeide for utvikling av forbundets markedsprodukter 

- Gjennomføring av arrangement 

- Delta i prosjekter og tverrfaglig teamarbeid 

 

Egenskaper: 

- Må kunne håndtere mange oppgaver til samme tid. 
- Er strukturert og god på leveranse. 
- Kunne jobbe selvstendig og målrettet 
- Må like å jobbe i en endringsvillig organisasjon hvor team- og prosjektarbeid er 

viktige virkemidler for måloppnåelse. 
- Evne til å skape gode relasjoner. 
- Serviceinnstilt. 
- Gode kommunikative egenskaper. 
- Ambisiøs, kreativ og løsningsorientert. 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 

 

Kvalifikasjoner: 

- Relevant utdanning, gjerne fra høyskole/universitet. 
- Erfaring fra markedsarbeid og salg. 
- Dokumenterte markedsresultater. 
- God kjennskap til norsk idrett og basketsportens egenart.  
- God til å uttrykke seg skriftlig. 
- God på grafisk design og bruk av relevant tilhørende programvarer (InDesign, 

Illustrator). 
- Gode IT-kunnskaper. 
- Gode ferdigheter og erfaringer med bruk at sosiale medier og digitale plattformer. 
- Kjennskap til prosjektarbeid. 

 

I stillingen må påregnes kvelds- og helgearbeid. Det vil også innebære en del reising, 

primært innenfor den regionen man har arbeidssted. Søkeren bør disponere egen bil. 

I stillingen rapporteres det direkte til NBBFs sentralt iht. de rutiner som til enhver tid 

foreligger.  

 

 

- Søknad med CV sendes til: silje@basket.no * 
- Merk epost søknaden med «Marked og arrangement» 
- Søknadsfrist: 15.03.2020  
- Kontaktpersoner:  

o Generalsekretær Silje Særheim – generelt om stillingen 
▪ Tlf. 908 08 416 – silje@basket.no  

o Organisasjonssjef Espen A. Johansen – faglig innhold og arbeidsoppgaver 
▪ Tlf. 458 76 123 – espen.johansen@basket.no  

- Aktuelle kandidater vil bli kalt inn fortløpende 
 

 

Norges Basketballforbund organiserer basketball i Norge. Gjennom 144 klubber med over 

12 000 medlemmer, tilbyr vi basketball, rullstolbasket og 3X3.  

NBBFs visjon er «Basketball – mer en idrett» og våre verdier er inkluderende, gøy og 

målrettet. 

 

*Søknader og CVer benyttes bare til formålet, som er å vurderes opp imot gjeldene stilling. Alle 

søknader til kandidatene som ikke blir ansatt slettes fra våre systemer. 

Dokumentasjonen som sendes inn skal ikke inneholde personnummer, bare fødselsdato. 

Ved spørsmål knyttet til personvern og GDPR kan administrasjonskonsulent Merete Andersen 

kontaktes – merete.andersen@basket.no  
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