
Klubben AS leverer større fastmontert utstyr til svømmehaller og idrettshaller. I tillegg utfører vi kontroller og  
service i idrettshaller. Vi leverer blant annet vannrutsjebaner, leidere, stupebrett, startpaller, baneskilletau,  

innfestninger, garderober, ribbevegger, bomanlegg og annet utstyr til idrettshaller. 

Vil du bli vår nye prosjektleder?

Vi søker en engasjert, positiv og proaktiv person, som blir en del av vår prosjektavdeling. Du må være nøyaktig, 
selvgående, strukturert og god på å skrive tilbud og avtaler, samtidig som du har eller tilegner deg en forståelse for 
prosessene rundt. Bransjeerfaring er et pluss.

Du vil bli en del av et lite team, som jobber dedikert innenfor dette området. Vi leverer til bygg og anlegg over hele 
Norge, slik at noe reising ifm. besøk til byggeplass, oppstartsmøter, innsalg, etc. over hele Norge må påregnes. Jobben 
innebærer mye kontakt med kunder både i planleggings- og innsalgsfasen, oppfølging av leveranser og innkjøp samt 
være en støttespiller innad i avdelingen. 

Beskrivelse av stillingen
• Tilbudsskriving iht. kravspesifikasjon eller forespørsler. 
• Planlegging, innkjøp og prosjektering av våre leveranser. 
• Koordinering av leveranser og prosjektoppfølging. 
• Prosjektadministrasjon for å oppfylle dokumentasjon, avtaler, standarder, etc. 
• Tett samarbeid med resten av teamet. 
• God på systemer og tar nye systemer lett.
• Kundekontakt og oppfølging av kunder.
• Reisevirksomhet over hele landet.

Kvalifikasjoner
• Relevant utdannelse.
• Relevant erfaring fra en lignende funksjon i et annet selskap.
• God gjennomføringsevne og erfaring fra prosjektadministrasjon.
• God teknisk og praktisk forståelse. 
• Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Proaktiv og engasjert i det du gjør og du liker å ta ansvar.
• Nøyaktig og strukturert. 
• Løsningsorientert og opptatt av å finne gode løsninger for kunden. 
• Du trives med å ha kundedialog og er god på kunderelasjoner. 
• Ha evnen til å jobbe selvstendig, men også være en lagspiller. 
• Resultatorientert. 
• Blid, positiv og ser løsninger og utfordringer der de andre ser problemer. 

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et dynamisk miljø. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til 
Leder for prosjektavdelingen
Marthe Johanne Stenersen 

telefon 901 09 175. 

Klubben AS / Færdervegen 49, 2270  Flisa / klubben.no


