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Vil du å jobbe med Norges største drillkonkurranse? 
 
Har du et engasjement for drillkorps, og er brennende opptatt av arrangementer som 
flyter godt? Liker du å jobbe med detaljer, og har lav puls selv med 32 baller i luften? 
Da er dette jobben for deg!  
 
NMF Øst har ledig et engasjement som produsent for ØM Drill 2020.  
Produsenten rapporterer til daglig leder i NMF Øst, og inngår i en prosjektgruppe med 
prosjektleder og drillkonsulent i regionen.  
 
Hva innebærer jobben? 
Du vil ha hovedansvaret for gjennomføringen av ØM Drill 2020, gjennom et vidt spenn av 
arbeidsoppgaver. Dette kan innebære: 

a. Kontaktperson og oppfølging: teknisk arrangør, konkurransearena og eksterne  
b. Faglig opplegg og kvalitetssikring av mesterskapet i samarbeid med drillkonsulent 
c. Oppsett og kvalitetssikring av påmelding 
d. Booke og følge opp – hoveddommer og dommerteam 
e. Innkalle til og lede forberedelsesmøte med teknisk arrangør 
f. Registrere og følge opp påmeldinger (per drillost@musikkorps.no) 
g. Følge opp korps - logistikk og praktisk informasjon 
h. Sette opp fakturagrunnlag – deltagere 
i. Bestille pokaler, medaljer og billett-bånd 
j. Sette opp og sende ut infoskriv til deltagere 
k. Sette opp og revidere startlister 
l. Pakke og sørge for transport til arena før konkurranseoppstart 
m. Koordinere: nasjonale retningslinjer og reglement – nasjonalt drillkonsulent 
n. Sørge for dommerpapirer, utregningsprogram, konvolutter, stoppeklokker, 

poengtabell, printer og kopipapir. 
o. Booke førstehjelp/Røde Kors 
p. Lede ledermøtene under mesterskapet 
q. Inngå i konkurranseutvalget 
r. Kontrollere og videreformidle fakturaer til prosjektleder 

 
Endelig fordeling av arbeidsoppgaver gjøres i prosjektgruppen. 
 
Hvem er du? 
Du er en ryddig og positiv person som evner å jobbe med flere arbeidsoppgaver samtidig, 
liker til tider mange henvendelser og korte frister. Du er praktisk anlagt med god 
organisatorisk sans. Du er selvgående og tar initiativ, har gode datakunnskaper og liker en 
utfordring. Personlig egnethet og relevant drill- og organisasjonserfaring vektlegges.  
 
Ved ansettelse må politiattest fremlegges. 
 
Arbeidet honoreres etter avtale. Reiseutgifter dekkes av NMF Øst etter avtale. 
 
Lurer du på noe? Ta kontakt med prosjektleder Mads Myr Munthe-Kaas 
(mads@musikkorps.no // 920 83 792) eller daglig leder Thor Olav Fjellhøi (900 72 607). 
 
 

Søknad med CV sendes på e-post: mads@musikkorps.no  
Søknadsfrist 1. august. 

 


