
 
 
 
 
 
 

Nidaros Ishockey søker en engasjert  Daglig Leder ! 
 
Nidaros Ishockeyklubb søker en fremoverlent leder for å ta klubben det neste steget opp til 
Fjordkraft Ligaen. Er dette byens mest spennende jobb? 
 
Vi søker en person som : 
 

- Brenner for ishockey og er god på å bygge relasjoner 
- Er selvgående, kreativ og initiativrik 
- Har grunnleggende forståelse for hva det innebærer å drive en bedrift 
- Grunnleggende god regnskap og ledelses forståelse 

  
Synes du dette er en beskrivelse av deg,  er det fullt mulig du kan være den vi er på jakt etter! 
 
Ishockey i Trondheim har et enormt potensial, rekrutteringen er nå bedre enn på lenge og Nidaros 
er nå klar for å ta de grepene som må til for å komme oss opp i øverste divisjon i ishockey. Byen 
trenger et flaggskip for en av verdens største vinteridretter ! 
   
Vi har etablert en ryddig klubb som nå har opparbeidet seg trygg egenkapital. Klubben har driftet 
med overskudd de siste 3 årene. Ut Fra denne erfaringen har vi nå funnet formelen på hvordan 
man bør drive klubben seriøst og forsvarlig også i årene som kommer.  
  
Noe av det viktigste du skal gjøre er å sørge for inntekter til klubben. Det vil være en fordel om du 
har et stort nettverk som kanskje har lyst til å være med på reisen gjennom deltagelse i 
partnernettverket til klubben. Det finnes 19000 bedrifter i Trondheim, så det er mange å ta kontakt 
med og vi mener det er enorme muligheter for den rette kandidaten. 
 
Oppsummert kan vi tilby: 

● En nyopprettet fast heltidsstilling med store muligheter til å forme din egen rolle og 
arbeidshverdag, men omgitt av kompetanse på alle plan i klubben. 

● Konkurransedyktige betingelser med  Fastlønn + Provisjon. 
● En meget spennende mulighet som kan skaffe deg et enormt nettverk og bli en profilert 

leder i Trondheim 
 
  
Syns du dette virker interessant ? 
  
Send din søknad og CV innen 15.04.2021 : 
  
jobb@nidaroshockey.no 
 
Da vi alle er opptatte med vanlige jobber ønsker vi først og fremst en søknad og CV fra deg. Vi svarer 
fortløpende og holder deg orientert om fremdrift. Har du spørsmål så gir du beskjed via søknads mailen så 
vil vi ta kontakt med deg. 
  
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt. Det vil være påkrevd fremleggelse av politiattest før en evt 
ansettelse. Søknader blir ikke arkivert etter det er foretatt ansettelse. 
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