
 

Polarsirkelen friluftsråd søker ny daglig leder i 100 % stilling 

Polarsirkelen friluftsråd er et interkommunalt samarbeid mellom 
Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy kommuner, 
og ble etablert i 2007.  Rådet har som formål å fremme friluftslivet, med 
spesielt fokus på barn og unge. Polarsirkelen friluftsråd består i dag av 
daglig leder i 100 % stilling og en prosjektleder i 50% fast- og 50% 
prosjektfinansiert stilling. 
  
Vi søker en engasjert og kreativ person med gode samarbeidsevner, erfaring i 

ledelse og prosjektarbeid og gode kunnskaper om økonomistyring. God 

formidlingsevne og digital kompetanse er også viktig. Personlig egnethet og evne til 

selvstendig arbeid vil bli vektlagt. 

Kvalifikasjonskrav:  
• Minimum 3-årig relevant høyere utdanning 
• Pedagogisk utdannelse og erfaring og/eller tilsvarende realkompetanse  
• Relevant lederutdanning og/eller ledererfaring, fortrinnsvis fra friluftsretta 

aktivitet 
• Erfaring med prosjektledelse og økonomistyring  
• Erfaring fra relevant virksomhet 

Arbeids – og ansvarsområde: 

- Administrativ ledelse av Polarsirkelen friluftsråd 

- Ansvar for å iverksette rådets og årsmøtets vedtak  

- Økonomiansvar 

- Prosjektledelse 

- Personalansvar 

- Samarbeid med andre frivillige organisasjoner, Friluftsrådenes landsforbund,    

   Nordland fylkeskommune med flere 

-Oppsøkende virksomhet i rådskommunene 

 

 

Stillingen har vanlige kommunale ansettelsesvilkår og 6 måneders prøvetid. Lønn 

etter kompetanse, og etter nærmere avtale.  

For stillingen kreves sertifikat klasse B da det må påregnes mye reisevirksomhet i 

arbeidet, og da spesielt innen medlemskommunene. Kontorsted må være i en av 

medlemskommunene, men kan avtales nærmere.   

 

http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/


 

 

Søknadsfrist: 16. april 2018 

Tiltredelse: 01.01.2019, eller etter avtale. 

Søkerlister blir offentliggjort. 

 

Søknad sendes til:  

Polarsirkelen friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna.                                           

Søknaden må inneholde CV og minimum navn på 3 referanser. CV blir benyttet som 

utvidet søkerliste. Søknader som ikke inneholder CV, vil ikke bli behandlet. Aktuelle 

kandidater må levere attester og vitnemål før eventuelt intervju. Søknadspapirene 

returneres ikke. 

 

Politiattest   

For stillingen er det krav om godkjent politiattest (må ikke være eldre enn tre 

måneder). Politiattesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges frem for 

arbeidsgiver ved eventuelt tilbud om og aksept av stillingen.   

 
 
Spørsmål om stillingen 
 
Kontakt: 
Pål Vinje (daglig leder), tlf 90020064 
Inger Monsen (rådsleder), tlf 95490352 
               
 

   

 

 


