
 

 

Norges Bueskytterforbund søker en Landslagstrener til en nyopprettet prosjektstilling i 70% 

 

Arbeidsgiver: Norges Bueskytterforbund 

Stillingstittel: Landslagstrener (70%)  

Søknadsfrist: innen 26 juni 2022 til bue@bueskytterforbundet.no 

Ansettelsesform: 70% midlertidig ansettelse i inntil 2 års varighet 

Norges Bueskytterforbund er den høyeste myndighet på bueskyttersportens område i Norge, 

og er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet 

har rundt 5000 medlemmer, der i overkant av 1300 er barn og unge, fordelt på 109 klubber i 

hele Norge.  

Norges Bueskytterforbund representerer bueskyting innenfor grenene, skiveskyting og 

skogsskyting. Bueskyting er en inkluderende idrett hvor funksjonsfriske og paraskyttere er 

likestilt. Derav vår visjon “Bueskyting er en idrett der alle har en mulighet til å drive med en 

olympisk idrett, enten det er på elite- eller mosjonsnivå.” 

NBFs formål er å fremme bueskytteridretten i Norge og representere idretten internasjonalt. 

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet. NBF skal arbeide for å heve utøvernes ferdighet og aktivitet med mål om høyt 

internasjonalt nivå. 

Norges Bueskytterforbundet vil utvide vår trenerkompetanse med å ansette en 

Landslagstrener til å følge opp våre landslagsutøvere. 

Stillingen vil på det faglige plan følges opp av Sportssjef. 

 
 

Stillingen vil i hovedsak innebære: 

- I samarbeid med Sportssjef og andre landslagstrenere planlegge og gjennomføre 

personlig oppfølging av landslagsutøvere, herunder reiser og tett oppfølging med 

fremdrift og arbeidsoppgaver der utøver er, med deres lokale trener. 

- Kan jobbe med, og enes om oppgaver med både utøver, lokale trenere og 

«gruppelandslagstrenere» for utøverne. 

- Identifisere «first hand» fremtidige toppskyttere, og gi disse oppmerksomhet 

underveis 

- Reise oftere med utøverne på internasjonale konkurranser (matching i Europa, i tillegg 

til mesterskap) dersom dette kreves. 

 

For å lykkes i denne stillingen kreves: 

- Må minimum ha gjennomført forbundets trenerløype eller tilsvarende faglig 

kompetanse 

- Ha gode samarbeidsevner og tillit i bueskyttermiljøet 
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- God økonomiforståelse, herunder budsjettering av aktiviteter 

- Gode muntlige og skriftlige ferdigheter, norsk og engelsk 

Vi ser etter en person som:  

- Tenker helhetlig og strategisk 

- Jobber systematisk og strukturert 

- Kan vise til suksess/høyt nivå for skyttere man har fulgt opp tett 

- Brenner for å utvikle andre 

- Mestrer å ha mange oppgaver på en gang 

Vi tilbyr deg: 

- Lederstilling i et spennende prosjekt  

- Varierte arbeidsdager med mye reising 

- Flexitid, da det må påregnes en del overtid i hektiske perioder samt helgearbeid  

- Lønn etter avtale  

 

Stillingen rapporterer faglig til Sportssjef, mens personalansvar vil ligge under NBFs 

Generalsekretær. 

 


