
 

OFA er en ideell organisasjon som forvalter fiskeretten i 500 vann og elver til grunneiere i Osloområdet. De to 
største grunneiere er Oslo kommune og Løvenskiold Vækerø, som også er representert i OFAs styre. 

OFA driver et stort settefiskanlegg i Sørkedalen.  Anlegget er et pioneranlegg innen RAS teknologi.  

OFA har fire fast ansatte og et frivillighetsapparat på 170 personer som holder oppsyn og driver fiskekultivering 
lokalt. 

OFA arbeider i 13 kommuner og 4 fylker som gjør oss til en av Norges største aktører innen fiskekultivering og  
forvaltning.    

I samarbeid med Oslo kommune har OFAs arbeid i Akerselva ført til at Oslo har fått en lakseførende elv som har 
skapt stort engasjement hos politikere, innbyggere og fiskere. 

OFA søker en energisk og målrettet leder som trives med frivillighetsarbeid. 
Oslomarka er nedslagsfeltet og kjennskap til Marka er en fordel. 

Vi søker spesielt etter følgende egenskaper/erfaringsområde: 

* Gode lederegenskaper: Må kunne skape tillit til/- og motivere egne ansatte så vel som vårt store 
frivillighetsapparat. OFA har en liten administrasjon og det vektlegges spesielt evnen til å bygge 
team. 

* God på kommunikasjon: Tett dialog med grunneiere og offentlig forvaltning. 

* Er kommersiell: Offensiv i forhold til å videreutvikle salg av fiskekort, OFAs viktigste inntektskilde. I 
tillegg, synliggjøre OFA i nye kanaler samt søke nye sponsorer og samarbeidspartnere. 

* OFAs ansikt utad: Utstrakt mediekontakt og mediehåndtering. 

* Samarbeidsorientert: Bidra til et tettere samarbeid med øvrige Marka-organisasjoner. 

* Økonomisk forståelse: Økonomistyring og kontroll. 

* Fiskefaglig orientert: Interesse for fiskefaglige spørsmål. Strukturert i arbeidet med 
fiskeforvaltningsplaner. 

Andre egenskaper vi ser etter: 

* er åpen, inkluderende og tillitvekkende. 

* er praktisk, fleksibel og med svært stor grad av stå på vilje 

* god kjennskap til og gjerne erfaring fra organisasjonsarbeid 

Vi forventer at søkere har relevant utdannelse basert på overnevnte liste over ønskede egenskaper 
og erfaringsområder. 

OFA kan tilby: 

* Faglig, høyt miljø som er kjent for kvalitet i sitt arbeid 

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) 
søker Daglig Leder. 

 



* Profilert og synlig stilling  

* Opparbeidelse av fiskefaglig kompetanse innen RAS teknologi og produksjon av settefisk. 

* Allsidige oppgaver innen fiskeforvaltning, ledelse av et stort frivillighetsapparat og 
organisasjonsarbeid. 

I kraft av et stort frivillighetsapparat må det påregnes en del arbeid utover ordinær arbeidstid.  

Vi ser gjerne at kvinner søker denne stillingen. 

Søknadsfrist: 15.01.2021 

Søknad merket «Daglig leder» sendes: 

* Post: Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Sørkedalsveien 617, 0758 Oslo. 

* Mail: bjorn.torp11@gmail.com 

Kontakt styreleder Freddy Wingeng (91671145) eller konstituert daglig leder Bjørn Torp (928 99 135 / 
bjorn.torp11@gmail.com ) dersom du har spørsmål til stillingen. 

 


