
DENNE  
SJANSEN FÅR 
DU KANSKJE  
BARE EN GANG 
I LIVET…
Søk da vel - 
vi trenger de beste!

BLI MED PÅ  
MOROA!
SKI-VM 2011  
SØKER FRIVILLIGE

Informasjon og billettsalg
På www.oslo2011.no ligger nyttig  
informasjon om blant annet selve  
VM-arrangementet, billettsalg,  
rekruttering av frivillige og  
anlegget i Holmenkollen.  
 
Web: www.oslo2011.no 
E-post: info@oslo2011.no
Telefon: 815 02 011 
Besøksadresse: 7. juni-plassen, 0251 Oslo 
Postadresse: P.b. 1741, 0121 Oslo



For å gjennomføre 
tidenes beste VM  
og skape begeistring  
i Oslo, er vi avhengige 
av innsats fra mer  
enn 2000 frivillige.  
Vil du bli en av dem?  
Vi kan trenge  
akkurat deg.
 
Du får minner for livet, 
en unik erfaring på  
CV’en og et utvidet  
nettverk.

Største på mange år
Ski-VM blir det største idrettsarrangementet  
i Norge på mange år. Vi forventer 650 utøvere 
fra over 60 nasjoner, omlag 1000 journalister 
og minst 300 000 tilskuere i vårt splitter nye 
nasjonalanlegg i Holmenkollen. For å lose 
arrangementet i havn på en profesjonell og 
begeistrende måte, trenger vi hjelp fra mer 
enn 2000 frivillige funksjonærer.

Når
Ski-VM arrangeres 24. februar - 6. mars 2011.  
I tillegg avholdes prøve-VM (World Cup)  
i Holmenkollen 13. – 14. mars 2010. Til begge 
arrangementene trenger vi dyktige og  
glade frivillige.

Hvorfor være med?
- Du får det gøy
- Du får minner for livet
- Du får kunnskap om et stort,  
 internasjonalt arrangement
- Du får attest og en bedre CV
- Du får større nettverk
- Du promoterer nye Holmenkollen 
- Du bidrar til fellesskapet gjennom  
 frivillig arbeid

Arbeidsoppgaver
Vi tildeler oppgaver etter kompetanse  
og ønsker. Du får selvsagt opplæring,  
og deltar på samlinger.

Arbeidsoppgavene fordeles i tre avdelinger:
- Sport: langrenn, hopp, kombinert,  
 medisin/sanitet og nasjonsservice
- Arrangement: transport, trafikk/park-  
 ering, samband, IKT, akkreditering,  
 sikkerhet, media/presse, drift av  
 VM-arena, sportslig gjennomføring,  
 publikumsservice, arenaproduksjon, 

 vertskapsroller
- Marked: PR- og markedsaktiviteter

Hvem ser vi etter
Som vertskapsnasjon ønsker vi å  
gjenspeile Norges befolkning. Vi ønsker et 
bredt sammensatt funksjonærteam, både  
når det gjelder kjønn, alder, erfaring og  
etnisk bakgrunn. Vi trenger dere som er  
aktive i idrettsklubber og deg som har vært 
frivillig tidligere. Men vi trenger også deg  
uten erfaring – og gjerne innvandrere.  
Det viktigste er at du kan adoptere vår  
visjon: Vi skal begeistre og spre vinterglede.  
Du må dessuten være med i hele perioden  
både under prøve-VM og ski-VM.

Personlige egenskaper
- Har fylt 18 år 
- Snakker norsk og engelsk
- Er pålitelig, inkluderende og løsningsorientert 
- Har godt humør og serviceinnstilling

Hvordan søke
Søknadsprosessen foregår elektronisk  
på www.oslo2011.no. Her finner du også  
mer informasjon. 
 
Høsten 2009 rekrutterer vi til prøve-VM.  
Våren og høsten 2010 bemanner vi opp 
ytterligere, for å dekke behovet for  
frivillige til ski-VM.


