
 
  

 

 

NBBF søker sponsorkonsulent 

 
 Stillingstittel  

▪ Sponsorkonsulent (100%) 
▪ Stillingens art er særlig uavhengig stilling 

 
Arbeidssted  

▪ Idrettens hus – Ullevål Stadion 
 
Varighet  

▪ Prosjektstilling med varighet til og med 31.12.2024 – tiltredelse snarest  
 
Søknadsfrist  

▪ Innen 05.02.2023 
 
Hovedarbeidsområder vil være:  

▪ Salg av sponsoravtaler 

▪ Utføre markedsrettet kommunikasjon på SoMe 

▪ Leveranse ihht. vedtatt markedsplan 

▪ Delta i NBBFs markedsutvalg og/eller andre utvalg 

▪ Oppfølging av eksisterende samarbeidspartnere 

▪ Gjennomføring av sponsorrettet aktivitet på arrangement 
▪ Delta i prosjekter og tverrfaglig teamarbeid 

 
Egenskaper: 

▪ Er strukturert og god på leveranse 

▪ Kunne jobbe selvstendig og målrettet 
▪ Er en utholdende selger 

▪ 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 sponsorarbeid, markedskommunikasjon og salg 

▪ Dokumenterte gode resultater fra sponsorarbeid 

▪ Kjennskap til norsk idrett og basketsportens egenart 
▪ God til å uttrykke seg skriftlig og muntlig 

▪ Gode IT-kunnskaper 

▪ Gode ferdigheter og erfaringer med bruk av sosiale medier og digitale plattformer 

▪ Kjennskap til prosjektarbeid 

 
I stillingen må det påregnes kvelds- og helgearbeid. Det vil også innebære reising, deltakelse 
på personalsamlinger og andre relevante møteplasser sentralt og regionalt. 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: ragnhild.riis@basket.no  
▪ Merk søknaden og mail med «Sponsorkonsulent i NBBF»  
▪ Søknadsfrist: 05.02.2023 
▪ Kontaktperson: Organisasjonssjef Ragnhild Riis, tlf. 94 47 48 48 
▪ Aktuelle kandidater kalles inn fortløpende  

 
 
Norges Basketballforbund jobber målrettet og fokusert med jevnere kjønnsbalanse og 
mangfold i vår organisasjon, vi oppfordrer derfor kvinner til å søke på stillingen. 

 
 

Norges Basketballforbund organiserer basketball i Norge. Gjennom 180 klubber med mer enn 
16700 medlemmer, tilbyr vi basketball innenfor områdene para, 5V5, 3X3, EasyBasket og toppidrett. 

NBBFs visjon er «Basketball – mer en idrett» 

 

*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 Organisasjonssjef Ragnhild Riis kontaktes – ragnhild.riis@basket.no  
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