
 

Norges Luftsportforbund (NLF) er et fleridrettsforbund, tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). NLF består av ca. 250 tilsluttede klubber og ca. 17.000 medlemmer fordelt på syv 
forskjellige aktiviteter over hele landet. Forbundets riksanlegg for seilflyging, Ole Reistad Senter, har sine 
lokaliteter på Starmoen Flyplass og er en del av Starmoen Fritidspark ved Elverum. Ved Ole Reistad Senter 
arrangeres kurs, samlinger og møter internt innenfor NLF med også ved ekstern. Det er administrasjonsbygg, 
hangarer og forlegning i form av internat og hytter. Aktiviteten er størst fra april til oktober, men anlegget er åpen 
gjennom hele året. Anlegget har hatt en solid og god drift over 20 år gjennom ulike faser i utviklingen og med 
faste årlige arrangementer og solid kundeliste. Det er også utviklet et godt samarbeid med lokale aktører og 
bookingselskap i Elverum.  
 
Vi søker derfor person til å ivareta hovedoppgavene som sesongarbeid i perioden fra mai ut august 2015 

 

ANSVARLIG SLEPEFLYGER OG DRIFSTASSISTEN OLE 
REISTAD SENTER 
 
ANSVARLIG SLEPEFLYGER er den som gjennomgående i sesongen (mai-august) er 
ansvarlig for at det tilbys slepetjenester på Ole Reistad Senter. I dette inngår: 
  

- Fungere som slepeflyger på slepeflyene som er innleid på senteret i 
avtaleperioden 

- Følge opp den samlede slepeflyflåte (1 stk Piper Pawnee og 1 stk Piper Cub) 
tilknyttet slepeflyordingen på ORS hva angår gangtider, teknisk oppfølging og 
vedlikehold 

- Gjennomføre operativt vedlikehold og renhold på slepeflyene fra dag til dag 
koordinert med ordningens tekniske personell. 

- Føre lister over oljeforbruk per fly og etterbestille forsyninger. 
- Ajourføre dataprogrammet for loggføring av alle slep på ORS som utgjør 

aktivitets- og faktureringsgrunnlag for virksomheten og bistå ved faktureringen av 
slep, brukertilskudd m.m. 

- Koordinere vaktordning for bemanning av slepeflyene i samarbeid med daglig 
leder. 

- Foreta nødvendig opplæring an nye slepeflygere som skal inngå i slepeordningen 
på ORS. 

 
DRIFTSASSISTENT forventes det at vedkommende bor på senteret og avhjelper den 
daglige driften med påfallende arbeidsoppgaver som: 
 

- Inspisere, kontrollere og dokumentere oppfølging av bensinanlegg. Følge opp 
forbruket samt koordinere etterfylling i dialog med daglig leder. Ved hver 
månedsslutt skal fakturaunderlag lages. 

- Inspisere, kontrollere og dokumentere oppfølging av baneanlegget etter gjeldene 
instruks. 

- Inn og utsjekking av overnattingsgjester inklusiv oppfølging av bookingsystem 
med registrering av ankomster, betalinger m.m. 

- Ekspedering i kiosk. 
- Avhjelpe vertskap med gjennomføring av arrangementer 
- Avhjelpe med enkle innkjøp og etterfyllingsrutiner nødvendig for den daglige 

driften av senteret.  
- Utføre vedlikeholdsoppgaver  



 
Kvalifikasjoner for stillingen: 

• Har gyldig motorflysertifikat med halehjulsutsjekk  
• Har slepetillatelse 
• Typeutsjekk på Piper Pawnee og Piper Cub 
• Behersker norsk skriftlig og muntlig 

• Behersker engelsk muntlig 
• Fremstår ryddig og strukturert og med gode holdninger 

 
ANSVARLIG SLEPEFLYGER er en ubetalt tillitsmannsoppgave hvor det tilbys kost og logi. 
Du kan erfaringsmessig påregne i størrelsesorden 800-1000 slep i sesongen og med det i 
overkant av 150 flytimer. 
 
DRIFTSASSISTENT blir som en midlertidig ansettelse (ca 25% stilling) ved OLE REISTAD 
SENTER (ORS) og avlønnes med en fast månedslønn etter kvalifikasjon og avtale 
 
For spørsmål om stilling kontakt Steinar Øksenholt som Daglig Leder 
E-post ors@nlf.no, mobil 99 57 75 98 



 

 
Vi ønsker at du: 

 -  Har erfaring fra liknede stilling i servicnæringen 
- Har en utpreget servicinstilling 

- Er kreativ og løsningsorientert 

- Liker å skape liv og glede rundt deg 

- Motiveres av en hektisk arbeidsverdag hvor ingen dag er lik 

- Evne til å kunne prioritere og planlegge for flere aktiviteter og lengre perioder 

- Har god fysikk og helse hvor du kan stå i høyt arbeidspress og tempo 

- Er fleksibel og takler raske endringer og nye avgjørelser 

- Har en høy grad av tilgjengelighet i sesongen  

- Har førerkort og tilgang til egen bil 

- Behersker norsk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig 
 
Vi tilbyr: 

- En variert og utfordrerne jobb hvor du selv i stor grad planlegger ditt eget arbeid 

- Konkurransedyktige betingelser og lønn etter kvalifikasjon og avtale hvor resultatlønn 
kan være til ekstra motivasjon 

- Opplæring og faglig støtte fra Daglig Leder med gode utviklingsmuligheter 
- Fra 2016 kan den rette personen være aktuell for videre og fastere engasjement 

innenfor samme arbeidsområder og sted. 
 

For spørsmål om stilling kontakt Steinar Øksenholt som Daglig Leder 
E-post ors@nlf.no, mobil 99 57 75 98 

 


