
 

Klatreklubben Ålesund søker daglig leder  
 
Arbeidsgiver 
Klatreklubben Ålesund 
 
Arbeidssted 
Sparebanken Møre Arena, Sjømannsvegen 16, 6008 Ålesund 
 
Stillingstittel 
Daglig leder 
 
Søknadsfrist 
22. september 2017 
 
Tiltredelse 
1.oktober 2017, eller etter avtale 
 
Varighet 
Fast stilling, 50% med mulighet for utvidelse 
 
Har du lyst til å forme Klatreklubben i øy-, fjord-, og fjellrike Ålesund? 
Klatreklubben Ålesund er i vekst søker daglig leder. Medlemsmassen og aktiviteten øker, og det er ønsket 
å profesjonalisere driften, samt arbeidet i forbindelse med et pågående prosjekt for ny klatrehall. Klubben 
har god økonomi, og søker en engasjert klatrer som tar tak i driften av klatreanlegget med klare visjoner 
om å lage et best mulig tilbud for klatrere på Sunnmøre. 
 
Området rundt Ålesund byr på fantastiske klatremuligheter i både med tanke på bynær buldring og 
sportsklatring, og tradklatring i Molladalen og Romsdalen. I tillegg er Sunnmørsalpene et mekka for 
andre fritidsaktiviteter, sommer som vinter. 
 
Arbeidsoppgaver 

- Drift av klatreanlegget 
- Enkel bokføring og fakturering 
- Opprettholdelse av informasjonsflyt 
- Behandling av (medlems)forespørsler 
- Organisering av kurs  
- Miljøbygging innad i klubben 
- Arbeid mot krets og omkringliggende klubber 
- Arbeid med ny klatrehall 

 
Kvalifikasjoner og egenskaper 

- Utadvendt og imøtekommende 
- Initiativrik og selvstendig 
- Instruktørkompetanse fra NKF, Nordtind eller lignende anses som positivt 
- Erfaring som ruteskruer ansees som positivt, men er ikke et krav 
- Kunnskap om økonomi 
- Kunne kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 
- Kandidaten må ha erfaring som leder 

 
Hva vi tilbyr 

- Mulighet til å være med å forme en klubb i stor utvikling 
- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
- Mulighet for utvidelse av stillingsbrøk i forbindelse med et pågående prosjekt for ny klatrehall 
- Fleksibel arbeidstid 
- Lønn etter avtale 

 
Intervjuer blir holdt etter søknadsfristen. 
 
Send din søknad og CV til: ledigstilling@klatreklubben.no 
 
 
Bemanningsbyrå, annonseselgere og jobb-klubber ønsker vi ikke kontakt med. 


