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Fotballklubben Mjølner (stiftet 2. mars 1932) er en fotballklubb i Narvik, blant annet kjent som første lag fra 

Nord-Norge som spilte i øverste divisjon. Klubben hadde da vunnet en rekke Nord-Norgesmesterskap og var 

en av landsdelens dominerende, sammen med Bodø/Glimt og Harstad IL. I 2017 rykket klubben opp i Postnord 

ligaen og avsluttet debuten i 2018 sesongen med en sterk 7 plass. Vi er en breddeklubb med mange 

satsningsområder. 

 

FK Mjølner søker hovedtrener for vårt A-lag herrer. 
 

Ønsker du en unik mulighet og en fantastisk reise i Nord-Norge er muligheten her! Vi som klubb har en visjon 

om at «vi skal begeistre». Ønsker du å begeistre store og små, unge og gamle. Ja da er kanskje du, akkurat den 

personen vi ser etter. 

Vi er ute etter en trener som: 

• Er tydelig ovenfor spillerne og liker å jobbe med yngre spillere 

• Er god på kommunikasjon og arbeider godt i team 

• Står for en ballbesittende spillestil 

• Ønsker å bidra til klubbutvikling 

• Innehar minimum UEFA B lisens, eller har relevant erfaring minimum 2. divisjon 

• Er åpen for å finne supplerende arbeid i Narvik-regionen 

• Behersker norsk, svensk eller engelsk godt 

 

Vi kan tilby: 

• En utfordrende og givende hverdag med stor mulighet til påvirkning av klubbens utvikling 

• Kompetente medarbeidere som vil utfordre deg på mange områder 

• Stillingsbrøk etter avtale 

 

Vårt mål er å etablere oss i 2. divisjon i løpet av en 3 årsperiode. Vi ønsker å skape et solid fundament for varig 

sportslig utvikling. Klubben verdsetter omdømme og økonomi høyt. Klubben har tett dialog med eliteserielag 

som Bodø Glimt og TIL. 

 

Søknadsfrist: 4. februar 2019  

Søknad med CV sendes til styreleder@fkmjolner.no.  

CV-en bør omfatte også utenomsportslig kompetanse. 

Spørsmål kan rettes til Tage Karlsen (styreleder@fkmjolner.no – 90539960) 

 

Vi ønsker tiltredelse snarest mulig. 

 

http://www.fkmjolner.no/
mailto:kclaeson@fkmjolner.no
mailto:styreleder@fkmjolner.no

