
 

Stillingsannonse 

 

 

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund søker ny generalsekretær 

 

Norges Sjakkforbund (NSF) er Norges øverste organ for sjakk. NSF har opplevd betydelig 

vekst de senere år som følge av den økende interessen for sjakkspillet i kjølvannet av 

Magnus Carlsens verdensmestertittel og påfølgende profilering. Ungdommens Sjakkforbund 

(USF) er en selvstendig organisasjon med sjakkaktiviteter for barn og unge. Samlet har 

forbundene ca. 8.000 medlemmer fordelt på vel 200 klubber og lokallag. 

 
Nåværende generalsekretær fratrer per 31.12.20 etter 7 år i stillingen, og vi søker derfor en 

etterfølger. Den felles generalsekretæren for NSF og USF leder arbeidet ved Sjakkontoret ved Myrens 

Verksted på Sagene i Oslo, med tilhørende 3,6 årsverk. Stillingsinnehaver leder også arbeidet for 

norsk sjakks to store samfunnsprosjekter: SkoleSjakken og Sjakk & Samfunn, med til sammen tre 

prosjektansatte. Generalsekretær forbereder og deltar på styremøtene i begge forbund, og har ansvar 

for den løpende kontakt med klubber, kretser, utvalg, medlemmer og samarbeidspartnere. 

Vi ser etter en person med høyere utdanning, gjerne erfaring fra arbeid i organisasjoner, samt leder- 

og prosjekterfaring. God kjennskap til sjakkspillet er en fordel. Stillingen fordrer kandidater med høy 

arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Norges Sjakkforbund er for tiden et veldig profilert forbund 

med et stort potensiale. Evne til å skape gode relasjoner internt i forbundene og eksternt i markedet er 

spesielt viktig, samt å utvikle og gi retning ut ifra medlemmers og styrenes ønsker.  

Stillingen er en åremålsstilling på 3 år. Stillingen er en særlig uavhengig stilling, og den innebærer noe 

arbeid utenom vanlig arbeidstid.  

Generalsekretær rapporterer til styrelederne i NSF og USF. 
 
Generalsekretærens hovedoppgaver:  
  

● Overordnet ansvar for driften av Sjakkontoret 
● Herunder det overordnede ansvar for driften av store prosjekter 
● Legge til rette for godt styrearbeid og god samhandling med tillitsvalgte 
● Være en relasjonsbygger innad i organisasjonen og ut mot aktører i samfunnet 
● Lede NSF og USF i samsvar med forbundets planer 
● Profilere NSF og USF overfor medlemmer, samarbeidspartnere og offisielle sammenhenger 
 

  
Kvalifikasjoner: 

 
● Relevant utdanning og arbeidserfaring  
● Erfaring med endringsarbeid og omstilling 
● Ledererfaring 
● God økonomiforståelse; særlig kunnskap om og erfaring med regnskap 
● Norsk, gode muntlige og skriftlige ferdigheter 
 
 
 

 

 

 



Personlige egenskaper: 

● Du kan tenke helhetlig og strategisk 
● Du har en systematisk og strukturert tilnærming 
● Er idérik, fleksibel og løsningsorientert 
● Er god på nettverksbygging 
● Kan jobbe med mange oppgaver på samme tid 
 

Vi kan tilby:  

● En spennende og utfordrende stilling 
● En variert arbeidshverdag 
● Ordnede arbeidsforhold  
● Lønn etter avtale 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
  
Aktuelle kandidater må kunne vise til gode resultater fra relevante stillinger.   
  
NSF ønsker mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, 
nedsatt funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.  
 

For nærmere spørsmål om stillingen, ta kontakt med:  

● President i NSF Morten L Madsen (morten@sjakk.no/telf 930 27 629), eller  

● Styreleder i USF Eyvind Larre (eyvind.larre@gmail.com/ 951 24 634).  

 

Søknad kan sendes til morten@sjakk.no innen onsdag 30. september 2020. 
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