
Ledig stilling som 

Assisterende materialforvalter og arenaholder 
   
FK Bodø/Glimt er en av Nord-Norges sterkeste merkevarer, og en fotballklubb med en stolt 
historie. Det er et mål for klubben å alltid være i Eliteserien og å ha et av de beste 
spillerutviklingsmiljøene i landet. Klubbens virksomhet handler både om sportslige 
prestasjoner og resultater, men også om å bidra til å skape identitet, fellesskap, stolthet og 
entusiasme blant folk fra nord. Glimt har det siste året jobbet med bærekraftprosjektet 
Action Now, for å bidra til ei mer bærekraftig fremtid. 
  
Klubben har sitt tilholdssted på Aspmyra stadion i Bodø, og er en frivillig organisasjon, men 
hvor toppfotballen i klubben mer er å betrakte som næringsvirksomhet. Klubben har de siste 
årene hatt sportslig suksess, men har også hatt en positiv utvikling som helhet.  
 
Nærmere om stillingen 
I FK Bodø/Glimt er det nå ledig fast stilling som assisterende materialforvalter og 
arenaholder (100%). Stillingen vil være en kombinasjonsstilling, hvor ca 50% vil være knyttet 
til klubbens materialforvalter, og være en støttefunksjon for denne. Videre vil ca 50% av 
stillingen innebære medansvar for å ivareta arbeidsoppgaver som sikrer den skikkelighet og 
profesjonalitet som vi ønsker skal utstråle fra Aspmyra stadion. Det må påregnes noe 
reisevirksomhet, også i helger, samt varierende arbeidstid. Arbeidsområder for stillingen:  
 

• Assistere og støtte til klubbens materialforvalter, og de oppgaver som her ligger; 
- Ivareta og ha ansvar for utstyr i forbindelse med kamper og trening for A-laget 
- Vasking av tøy 
- Pakking av tøy til kamp 

• Ulike oppgaver som bidrar til høy standard på arenaen og klubbens lokaler 
• Daglig vedlikeholds-, renholds- og smittevernsoppgaver 

 
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 
FK Bodø/Glimt søker en positiv, arbeidsom og strukturert person med et sterkt ønske om å 
bidra til utviklingen av FK Bodø/Glimt som en stabil og profesjonell Eliteserieklubb.  
Er du en person som; 

• er optimistisk og har en positiv grunnholdning  
• liker å skape system og orden  
• motiveres av å skape noe større enn deg selv sammen med andre 
• er selvstendig og tar egne initiativ 
• tar kontroll og skaffer deg oversikt i omskiftelige omgivelser 
• vet at hardt arbeid gir resultater til slutt    

 
Arbeidssted i våre nye og trivelige lokaler på Aspmyra Stadion. 
  
For informasjon om stillingen kontakt daglig leder Frode Thomassen på tlf.: 91 75 29 73. 
Lønn etter avtale. Søknad med CV sendes elektronisk til frode@glimt.no.  
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