
 

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.. 

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. 

Dette er viktige egenskaper vi ser etter: 

* Sterke lederegenskaper: Motiverende og inspirerende teambygger. 

* Trives med deltagelse i frivillig arbeid: Lede et stort frivillighetsapparat 

* Er god på kommunikasjon: Bidra til god dialog med politikere, grunneiere, fagmiljøer og 

medlemsforeninger. 

* Sans for effektiv markedsføring: Spre fiskeglede i ulike mediekanaler.  

* Liker kommersielle utfordringer: Videreutvikle OFAs inntjeningsgrunnlag 

* Utpreget samarbeidsorientert: Initiere nye utviklingsprosjekter i Marka 

* God økonomiforståelse: Sikre en trygg økonomisk plattform 

Andre egenskaper vi ser etter: 

* Åpen, inkluderende og tillitvekkende. 

* Liker praktisk arbeid 

NB! Ingen ulempe om du liker å fiske! 

OFA kan tilby: 

* Høyt faglig nivå innen fiskekultivering 

* Profilert og synlig stilling  

* Ledelse av en viktig Marka organisasjon og et flott frivillighetsapparat. 

Vi ser gjerne at kvinner søker denne stillingen. 

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) 
søker Daglig Leder. 

 



Søknadsfrist: 15.mai 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 ) 

for mer informasjon om stillingen. 
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