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• Utlysningsdato 3. juni 2021 

• Søknadsfrist innen 25. juni 2021 

• Tiltredelse etter avtale/snarest 

• Merkes Søkolog 

• Søknad sendes: nestleder@nmktrogstad.no 

 

 

I NMK Trøgstad har vi et sterkt og rikt miljø for frivillig arbeid. Dette 

frivillighetsarbeidet er helt avgjørende for at klubben skal opprettholde den 

aktiviteten som vi har i dag. Og for at medlemmene skal ha tilgang til alle 

muligheter som klubben gir. 

 

Både innen kommunal forvaltning, privat næringsliv og i frivillig sektor tildeles 

hvert år store beløp gjennom en lang rekke tilskuddsordninger. NMK Trøgstad 

ønsker i større grad å utnytte dette potensialet til gode både for klubbens 

medlemmer,med særlig fokus bygdas barn og ungdom. Vi søker derfor nå en 

søkolog / rådgiver som vil få en svært viktig rolle for at klubben skal lykkes 

med dette arbeidet. Søkologen skal også være rådgiver ved andre 

støttesøknader som faller utenfor søkologens avtalte arbeidsområde. 

 

Arbeidsoppgaver 

• Være en viktig rådgiver og bidragsyter overfor klubben omkring ulike 

tilskuddsordninger 

• Være en pådriver og ansvarlig for søknader omkring tilskuddsordninger i 

kommunal regi 

• Omdanne ideer til søknader, gjennomføre søknadsprosesser og ta del i 

sluttarbeid. 

• Bidra aktivt i prosesser som for eksempel tippemiddelsøknader. 



• Være koordinator og videreutvikle samspillet mellom klubben, kommune, fylke 

og stat. 

• Administrere klubbens utleie av bane og bygningsmasse 

• Fungere som klubbens sekretær, styremøter og etc. foregår på kveldstid 
o Sende ut innkallinger 

o Kjøre digitale plattformer teams/Zoom etc. 

o Svare klubbens hoved telefonnummer 

o Svare/sortere klubbens hovede-post 

o Drifte klubbens SoMe 

o Administrer styreweb 

 

 
Kvalifikasjoner 

• Kompetanse og erfaring fra arbeid med tilskudds- og søknadsordninger, 

egnethet kan fylle dette kravet. 

• Bred kompetanse og erfaring fra arbeid med frivillige lag og foreninger 

• Evne og vilje til å se muligheter for utvikling og samarbeid både i og utenfor 

klubben. 

• Et stort engasjement for frivillig arbeid og god gjennomføringsevne 

• Gode samarbeidsevner 

• Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

 
Utdanningsnivå 

• Ingen formelle krav, egnethet vektlegges 

 
Vi tilbyr 

• En selvstendig og sentral rolle i klubben, som vil gå på tvers av alle grener og 

grupper 

• En aktiv klubb med mange jern i ilden. 

• Et varmt frivillighetsmiljø med store variasjoner. 

• Et godt mestringsmiljø, hos oss er det lov å være flink. 

• 20 % fast stilling og provisjonslønn etter avtale. 

• Eget kontor i klubbens lokaler. 

 
 
Kontaktinfo: 
 
Spørsmål sendes nestleder@nmktrogstad.no eller ring Thomas Orderud  
Tlf: 908 64 208 
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