
                                            DAGLIG LEDER 

                     Daglig leder søkes til Totonor AS og Totonor Eiendom AS. 

Dette er en unik mulighet for en ny leder til å lede et selskap og en organisasjon som 

skal skape verdier for travsporten i Nord Norge. 

Totonor AS har som formål å arbeide aktivt med å legge forholdene til rette for å sikre 
langsiktig og sunn økonomisk utvikling av travsport i Nord-Norge. 
Dette søkes oppnådd gjennom målrettet fremme av hestesportens spill. Totonor AS er 
ansvarlig for alle totalisatorløp som arrangeres i Harstad og Bodø, og reguleres av 
driftsavtale inngått med Det Norske Travselskap og konsesjon gitt av Norsk Rikstoto.  

Totonor Eiendom AS eier, drifter og leier ut Harstad Travpark til Totonor AS. Totonor AS leier 
også Nye Bodø Travbane for å avvikle totalisatorløp. 

Vi ser etter kandidater som har relevant utdanning og som har ledererfaring. Vi tror du bør ha 

god kunnskap om organisasjonslivet og grensesnittet mellom frivillig arbeid og kommersielle 

selskaper og arrangementer. Det er en fordel med kunnskap om travsporten i Norge men 

manglende erfaring på dette området kan kompenseres gjennom relevant lederbakgrunn og 

de rette holdninger og egenskaper. 

Arbeidsoppgaver 
• Daglig ledelse av selskapene 

• Rapportering til styret 

• Tett dialog med ledelsen i Det Norske Travselskap og Norsk Rikstoto 

• Økonomistyring 

• Lede arbeidet med å skape bedre arrangementer og styrke marked og salg som gir økt inntjening 

• Sikre kostnadseffektiv drift 

• Bidra til å fremme travsporten i det norske samfunn 

 

Kvalifikasjoner 
• Relevant utdanning 

• Solid erfaring som leder  

• Ønskelig med ledererfaring fra organisasjonslivet generelt og / eller travsporten spesielt 

• Erfaring med gründerarbeid / nybrottsarbeid 

• God økonomisk forståelse 

• God markeds- og arrangementserfaring 

• Fordel med kunnskap og nettverk innen norsk travsport 

 

Personlige egenskaper 
• Gode kommunikasjonsevner 

• Særskilt gode samarbeidsevner 

• Handlekraftig og resultatorientert  

• Strukturert og systematisk 

 

 



Dersom du er interessert i travsport og er en dyktig leder med de rette holdninger og 
egenskaper kan dette være jobben for deg.  

For mer informasjon om stillingen kan styreleder Per Dag Hole kontaktes på telefon 
91809935.  
 
Søknad og CV sendes til Per Dag Hole: per.hole@rikstoto.no 
 
Søknadsfrist 14.05.2019.  
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