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Sjefsveterinær
Det Norske Travselskap (DNT) søker ny sjefsveterinær. Stillingen inngår i DNTs ledergruppe.

Vi er på jakt etter en energisk og kunnskapsrik person som kan bli med på å videreutvikle DNT som sportsorganisasjon. 
Stillingen er plassert som avdelingsleder i DNTs sentraladministrasjon, og rapporterer til generalsekretæren.

DNT er en sports- og medlemsorganisasjon med ca 16 000 medlemmer organisert i 12 forbund og 175 travlag. DNT har sportsansvaret for 11 travbaner med totalisator som 
arrangerer til sammen ca 500 travstevner per år. 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 2013 ca 3,7 milliarder kroner. Les mer om DNT på www.travsport.no

Arbeidsoppgaver
• Hestevelferd

Overordnet ansvar for DNTs hestevelferdsarbeid, herunder utvikling, regelverks-
oppfølging, rapporteringsansvar i hestevelferdsspørsmål mot styre og general-
sekretær, medlem i reglementskomité.

• Antidopingarbeid
Overordnet ansvar for DNTs antidopingarbeid, herunder regelverksoppfølging, 
representere DNT og Norsk Jockeyklub i nordiske og europeiske organisasjoner, 
utdanning av dopingkontrollører, koordinering og saksbehandling i dopingsaker, 
tett kontakt med Antidopingutvalget, kontakt med hestepraktiserende veterinærer, 
mediekontakt i antidopingspørsmål, lede antidopingkontroll på travbane og 
treningsprøver.

• Øvrig
Kontakt med overordnede myndigheter, samarbeidende organisasjoner, stevne-
veterinærer og utøvere innenfor alt som omhandler det veterinære fagfelt.

Kvalifikasjoner
• Erfaring fra hestefaglig praksis.
• Sjefsveterinær kan ikke ha betydelige eierinteresser i travhester.
• Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig.
• Sjefsveterinæren må beherske datasystemer eller raskt kunne tilegne seg dette.

 Personlige egenskaper
• Gode leder- og samarbeidsevner.
• Gode kommunikasjonsevner.
• Være innovativ og nyskapende.

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

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av 
Rune E. Gustavsen, generalsekretær. Tlf 900 83 111 
eller rune.gustavsen@travsport.no

Lønn etter avtale. Søknad om stillingen sendes 
jeanette.ostby@travsport.no eller: 
Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern
0510 Oslo. 

Søknadsfrist 20. februar 2014. 


