
 

 
NBTA søker administrativ leder  
 
NBTA (Norwegian Business Travel Association) er en nettverksorganisasjon for kjøpere av forretningsreiser.  
Vi samler kjøpere og leverandører som jobber med forretningsreiser til dialog og kunnskapsdeling, og støtter våre 
medlemmer innenfor fagfeltet Travel Management. NBTA har i dag rundt 100 medlemsbedrifter i Norge. Vår 
nåværende leder har valgt å vie sin tid på egne prosjekter og vi søker derfor en engasjert etterfølger. Vi estimerer 
stillingen til å være en 50 % stilling.  
 
 

Som administrativ leder av NBTA er du nettverkets ansikt utad og den som koordinerer drift og faglig innhold i 

nettverket i samråd med NBTAs styre og nettverkets medlemmer. Vi ser etter en engasjert og strukturert leder 

som er glad i arbeide selvstendig og har evne til å motivere og bygge nettverk. 

 

Arbeidsoppgaver/ansvar: 

 

• Daglig og administrativ ledelse av nettverket NBTA.  

• Jobbe proaktivt for å skape et godt miljø for dialog og kunnskapsdeling for våre medlemmer. 

• Være kontaktledd for medlemmer, sponsorer og tilknyttede fagressurser/prosjektledere til NBTA.  

• Kontinuerlig planlegging, koordinering og gjennomføring av faglige aktiviteter 

(nettverksaktiviteter/webinar/seminarer) for nettverket i samråd med styret. 

• Utarbeidelse av markedsmateriell og distribusjon av tekster og faglig innhold på nett, e-post og sosiale 

medier for å promotere aktiviteter og tiltrekke nye medlemmer. 

• Delta og være sekretariat for styremøter og generalforsamling, føre referat fra styremøter samt assistere 

styret i gjennomføring av møter 

• Samarbeide med nordiske og europeiske samarbeidsnettverk om felles aktiviteter.  

• Økonomi/Regnskap – håndtering av bilag, fakturering, fagmøtebetaling, avslutte regnskap hver måned.  

• Medlemsadministrasjon, inkl. velkomstinformasjon til nye medlemmer. 

• Håndtere påmeldinger til aktiviteter, øvrige praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføring av 

fagmøter.  

 
Kvalifikasjoner: 

• Relevant ledererfaring og/eller erfaring fra fagfeltet Travel Management, enten som kjøper eller leverandør  

• Erfaring med prosjektledelse  

• Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 

• God økonomiforståelse 

• Fordel med erfaring fra redigering av nettsider, sosiale medier og ellers komfortabel med bruk av IKT 
 
Personlige egenskaper: 

• Evne til å arbeide selvstendig og drive prosesser gjennom fra start til slutt 

• Fleksibel med gode samarbeidsegenskaper 

• Evne til å motivere, skape glød og engasjement 

• Evne til å bygge nettverk 

• Løsningsorientert, strukturert, nøyaktig 

• Proaktiv og nysgjerrig 
 
 
NBTA er opptatt av at alle som jobber med og i NBTA skal ha en meningsfull og variert hverdag. Godtgjørelse etter 
nærmere avtale, som konsulent eller som deltidsansatt. Tiltredelse snarest mulig eller etter avtale. 
 



For nærmere informasjon kontakt gjerne adm. leder Marianne Smith Magelie (9226 1332) eller styreleder Hilde 
Dahm-Simonsen (9345 4251) for mer informasjon. 
 
Søknadsfrist: 27. januar 2022. Vi behandler søknader fortløpende. 
 
Søknad med cv sendes styreleder: hilde.dahm.simonsen@multiconsult.no 
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