
Organisasjonssjef
Det Norske Travselskap (DNT) søker organisasjonssjef i nyopprettet stilling

Vi er på jakt etter en energisk og utadvendt person som i tillegg til å ha kunnskap om travsporten har både lyst og
evner til å bli med på å videreutvikle DNT som en moderne medlemsorganisasjon. Stillingen er plassert som avde-
lingsleder i DNT sin sentraladministrasjon, og rapporterer til generalsekretæren.

DNT er en sports- og medlemsorganisasjon med over 15 000 medlemmer organisert i landets 12 forbund og 176 travlag. DNT har sports -
ansvaret for 11 travbaner med totalisator som arrangerer til sammen ca 600 travstevner. DNT er aktørenes og medlemmenes fag- og
serviceorgan i alle spørsmål knyttet til sport og hestehold. Årlig arrangeres over 4500 travløp hvor mer en 5500 travhester deltar. DNT er
en av to stiftere av Norsk Rikstoto som har konsesjon på alt hestespill i Norge. Total spilleomsetning på travløp i Norge var i 2010 ca 3,7
milliarder kroner. Les mer om DNT på www.travsport.no

Arbeidsoppgaver
• Være en aktiv representant og synliggjøre travsporten og orga-

nisasjonen DNT. 
• Ansvarlig for informasjon i organisasjonen. Utvikle informasjons-

rutiner, - og sikre god kommunikasjon mellom de ulike nivå i 
organisasjonen. 

• Kontaktperson og kompetansebase med ansvar for oppfølging
av lag og forbund i DNT. 

• Rekruttering av nye medlemmer.
• Utvikling av DNT som medlemsorganisasjon/ lagbygging og 

kursing av tillitsvalgte.
• Faglige kurs og aktiviteter for medlemmene.
• Lov og organisasjonsspørsmål, utvikling - og service overfor

egen organisasjon.
• Avdelingsleder med personalansvar for 5 fast ansatte og 12 i

deltidsstillinger (forbundssekretærer).

Kvalifikasjoner
• Erfaring fra administrativ ledelse og /eller relevant organisa-

sjonsarbeid.
• God kunnskap om norsk travsport og hvordan den er organisert

vil vektlegges, men er ikke et krav.
• Høyere administrativ utdanning eller annen relevant utdanning.

Personlige egenskaper
• Gode leder- og samarbeidsevner.
• Gode kommunikative evner.
• Må kunne representere travsporten på ulike arenaer.

DNTs ledelse og administrasjon holder til i moderne lokaler i 
Hestesportens Hus på Bjerke Travbane i Oslo sammen med blant
annet Norsk Rikstoto og Bjerke Travbane AS. Noe reiseaktivitet vil
måtte påregnes. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av 
Øystein Dale, generalsekretær. 
Tlf 907 61 417 eller 
oystein.dale@travsport.no

Lønn etter avtale. 
Søknad om stillingen sendes 
post@travsport.no,  
med vedlagt forenklet CV, 
og merkes organisasjonssjef. 
Søknadsfrist 26. mars.




