
 
  

 
 

 

NBBF søker driftskonsulent region Vest 

 
 Stillingstittel  

▪ Driftskonsulent region Vest (100%) 
▪ Stillingens art er særlig uavhengig stilling 

 
Arbeidssted  

▪ Idrettens hus - Brann Stadion 
 
Varighet  

▪ Fast – tiltredelse snarest  
 
Søknadsfrist  

▪ Innen 30.09.2022 
 
Hovedarbeidsområder vil være:  

▪ Koordinere og utføre aktivitetsrettet arbeid, primært i region Vest 
▪ Være en del av NBBFs driftsteam med tilhørende oppgaver på tvers av region 
▪ Drift seriespill 
▪ Drifte EasyBasket 
▪ Utarbeide og vedlikeholde dommeroppsett 
▪ Drift komptansehevende tiltak 
▪ Generell administrasjon 
▪ Bidra i ulike prosjekter 
▪ Publiseringer på digitale plattformer ihht. NBBFs kommunikasjonsplan. 

 
 
Egenskaper: 

▪ Må kunne håndtere mange oppgaver til samme tid.  
▪ Er strukturert og god på leveranse.  
▪ Liker å holde presentasjoner.  
▪ God kjennskap til norsk idrett, klubbvirksomhet og frivillige organisasjoner. 

Kjennskap til Norges Basketballforbund er en fordel.  
▪ Må like å jobbe i en endringsvillig organisasjon hvor team- og prosjektarbeid er 

viktige virkemidler for måloppnåelse.  
▪ Være profesjonell og serviceinnstilt i kommunikasjon internt og eksternt. 
▪ Evne til å skape gode relasjoner, og kunne motivere frivillighetsleddet i 

organisasjonen.  
 

 
Kvalifikasjoner:  

▪ Relevant utdanning, gjerne fra høyskole/universitet.  
▪ Kjennskap til prosjektarbeid.  
▪ God til å uttrykke seg skriftlig.  
▪ Praktiske-pedagogiske ferdigheter.  
▪ Grunnleggende IT-kunnskaper.  
▪ Grunnleggende ferdigheter og erfaringer med bruk av sosiale medier og digitale 

plattformer.  
 



 
  

 
 

I stillingen må påregnes kvelds- og helgearbeid. Det vil også innebære reising, og deltakelse 
på personalsamlinger og andre relevante møteplasser sentralt og regionalt. Søkeren bør 
disponere egen bil.  
 
I stillingen rapporteres det til NBBF region Vest iht. de rutiner som til enhver tid foreligger. 

▪ Søknad med CV sendes til: lene.instebo@basket.no  
▪ Merk søknaden og mail med «Driftskonsulent region i NBBF Region Vest»  
▪ Søknadsfrist: 30.09.2022 
▪ Kontaktperson: Daglig leder Lene Instebø, tlf. 932 15 740  
▪ Aktuelle kandidater kalles inn fortløpende  

 
 
 
 

Norges Basketballforbund organiserer basketball i Norge. Gjennom 170 klubber med mer enn 
16700 medlemmer, tilbyr vi basketball innenfor områdene para, 5V5, 3X3, EasyBasket og toppidrett. 

NBBFs visjon er «Basketball – mer en idrett» 
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