
 
 
Telemark Turistforening ble stiftet i 1887, og er i dag en mangfoldig forening med 8 900 

medlemmer i alle aldre. Vi har aktivitet i hele Telemark for alle aldersgrupper, i tillegg til 

løypemerking og kompetanseformidling.  Drift av Turisthytter er en vesentlig del av våre 

oppgaver. Målsetting er å få flest mulig ut på tur, og fremme enkelt friluftsliv. Vi er tilsluttet Den 

Norske Turistforening (DNT) og har kontor og infosenter i Skien.  

 

Nyopprettet stilling som anleggsansvarlig 

Telemark Turistforening er tuftet på frivillig innsats i 130 år, og slik skal det være i minst 130 år 

til. Men dagens offentlige tilrettelegging, oppfølging og rapporteringskrav, krever større grad av 

kontinuitet og kunnskap enn før. Vi søker derfor etter anleggsansvarlig som kan følge opp våre 

tekniske anlegg, herunder hytter, løyper, kjøretøy og kart. Arbeidet vil i stor grad dreie seg om 

tilrettelegging for frivillige, så du må være like mye administrativ tilrettelegger som handyman. 

Vi søker etter deg som sammen med team Telemark Turistforening, vil utvikle og ta ut 

potensialet i organisasjonen. Teamet består i hovedsak av frivillige, administrasjonen, våre 

hyttedrivere og samarbeidspartnere. Du er initiativrik, løsningsorientert og har 

gjennomføringskraft. Jobben som anleggsleder kan til tider være tøff, og krever stor grad av 

disiplinert selvstendighet i det daglige. Dette er jobben for deg som vil bryne deg på utfordringer 

utenom det vanlige.  

  

Kvalifikasjoner:  

- Relevant teknisk utdannelse eller erfaring fra liknende drift.  

- Kunnskap om prosjektarbeid 

- Turerfaring og interesse 

- Kunnskap/interesse for finansiering og tilskuddsordninger.  

 

Vi legger vekt på: 

- Personlig egnethet, du må kunne forstå og motivere frivilligheten.   

- Kjenne til og identifisere deg med DNTs kjerneverdier 

- God kommunikasjon skriftlig og muntlig 

- Håndtere til tider høyt tempo 

 

Vi kan tilby  

- 80 – 100% stilling. 

- Lønn etter avtale 

- Varierte og spennende arbeidsdager i godt arbeidsmiljø med gode kolleger og engasjerte 

frivillige. 

 

 

Søknad med CV sendes per e-post til: jah@turistforeningen.no 

Søknadsfrist: 3. januar 2017  
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