Jæren Friluftsråd søker etter Senter- og aktivitetsleder 100% stilling
Vi søker etter en person som skal ha ansvar for å lede og koordinere aktiviteter samt utvikle
friluftsrådets sentre.

Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•

Koordinere, drifte og utvikle aktiviteter på våre friluftssenter
Ha ansvar for utleie og drift av besøkssentrene
Lede og ha ansvar for opplæring av ungdommer som er vertskap på de ulike sentrene
Ansvar for innkjøp til ulike lager
Delta i ulike prosjekt knytte til utviklingsarbeid på våre sentre
Kunne samarbeide med det offentlige og frivillighetssektoren

Jæren Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsutvalg i Jærregionen for kommunene Sola,
Randaberg, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, og er et av 28 friluftsråd i landet.
Friluftsrådet forvalter 31 000 dekar friområder fordelt over hele regionen, fra Ogna i sør, til
Sandestranden i nord og til Hunnedalen i øst. Våre oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette for
økt aktivitet og friluftsliv og ivareta de viktige naturområdene. Vi jobber for at friluftsliv skal være en
naturlig del av hverdagen til alle innbyggerne våre, uansett alder og funksjonsnivå.
Jæren Friluftsråd forvalter flere senter; Friluftshuset på Orre, Friluftstunet i Brekko, Friluftsfyret
Kvassheim, Friluftsgarden Mån, Ølberg Camping og vi er aktivt partner i Besøkssenteret Våtmarken
Jæren https://bvj.no/ og Frilager https://frilager.no/
Vi holder til i Nikkelveien 4, 4313 Sandnes. Mer om våre aktiviteter Hjem (jarenfri.no)

Arbeidsgiver
Jæren
Friluftsråd

Stillingstittel
Senter- og
aktivitetsleder

Ansettelse
Fast stilling

Stillingsprosent
100%

Søknadsfrist
10.01.2021

Startdato
01.03.2021

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•

Natur- og friluftskunnskap
Interesse for og kjennskap til folkehelsearbeid
Det er ønskelig med erfaring fra personalledelse
Erfaring med kasseoppgjør
Gode digitale kunnskaper
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Du har engasjement for natur og friluftsliv
Du er strukturert og kan jobbe selvstendig
Du liker å koordinere flere oppgaver og ha «mange baller i luften» samtidig
Du er nytenkende, kreativ og sosial
Du må være utadvendt, initiativrik og ha gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•

Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv
En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter
Et godt og sosialt arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger.
Fleksibel arbeidstid
Arbeidsbil til disposisjon
Konkurransedyktige vilkår med hensyn til lønn og pensjon

Henvendelse om stillingen kan rettes til SVEIN HØYLAND, styreleder, på mobiltelefon 970 99 201
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og
tariffavtaler.
Søknad og CV sendes ledigstilling@jarenfri.no

