
 

 

 

Hakadal IL Alpingruppa er et av de ledende alpinmiljøene for barn og unge på Østlandet med over 

100 aktive medlemmer innen alpin og jibbing. Vi er en breddeklubb men har også løpere på som 

deltar nasjonalt og internasjonalt.. Alpingruppa har gjennom 15 år i tillegg drevet en av landets 

største alpine skiskole for barn i Varingskollen med opp mot 200 barn og et 20 talls instruktører. 

Hvert år bringer vi frem smilet hos barn som lærer å mestre ski.  Alpingruppa ønsker å styrke 

Skileikteamet ytterligere og søker derfor etter en: 

 

Koordinator Alpin Skileik (Skiskolen) 

Vi søker en person som er lidenskapelig interessert i gode opplevelser knyttet til vårt skileik tilbud 

Dine sentrale arbeidsoppgaver som Koordinator for Alpin Skileik: 

 rekruttering av, kvalitetssikring og oppfølging av instruktører 

 påmeldinger/kursendringer og informasjon til deltakere og foreldre  

 oppdatere skileik portal (http://skileikalpin.wordpress.com)  

 informere og rapportere til styret i alpingruppa 

 drift av Alpin Skileik sammen med sportslig ansvarlig for Alpin Skileik konseptet  

Vi ser etter deg som er/har: 

 stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

 trives i koordinatorrollen, og har en motiverende og tydelig kommunikasjonsstil 

 liker å jobbe med flere aktiviteter samtidig 

 er sosial og liker å omgås mennesker 

 treningsfaglig bakgrunn er en fordel men ingen forutsetning 

Hovedsesongen for Alpin Skileik strekker seg fra oktober – april. 

Vi tilbyr den rette en utfordrende og spennende hverdag i et energisk miljø, og muligheten til å 

jobbe med et godt etablert og sosialt aktivitetstilbud for barn. 

Som ressurs i Hakadal IL Alpingruppa, uansett om du jobber med trening eller administrativt så er 

du med på å gjøre en samfunnsmessig viktig jobb. DU er med på å tilrettelegge for at barn og 

unge kan oppleve læring og mestring på ski, til å realisere et mål, eller kanskje til å gjennomføre 

en drøm. Det er dette som gjør at vi i Hakadal IL Alpingruppa trolig har en hyggeligere og mer 

meningsfylt arbeidsdag og fritid enn mange andre. Vil du være med? 

Det vil være et behov for Politiattest for å kunne jobbe med barn gjennom idrettslag. 

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med styrenestleder Hakadal IL Alpin, Bjørn Erik 

Graff på tlf. 970 555 87/  bjorn.erik.graff@getmail.no  
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