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SPORTCHEF 

Om EFD 

Elitfotboll Dam (EFD) grundades 1978 och är en intresseorganisation för de två högsta ligorna inom damfotboll 

i Sverige, Damallsvenskan och Elitettan. Tillsammans driver EFD och föreningarna i Damallsvenskan och 

Elitettan intressefrågor inom damelitfotbollen. 

Om tjänsten 

Rollen som Sportchef på EFD innebär att du kommer att jobba nära EFD:s fotbollsutvecklingsgrupp som också 

fungerar som referensgrupp i ditt dagliga arbete. Du förväntas dessutom ha kontinuerlig kontakt med alla 

klubbar i Damallsvenskan och Elitettan. Som Sportchef på EFD har du en samordnande, undersökande och 

föredragande roll inför styrelsen.  

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: 

 Ta fram kriterier och utvärderingsformer för Talang baserat på den övergripande målsättningen för 

Talang samt bygga vidare på tidigare års arbete. 

 Utveckla krav och kriterier för Svenska Spel F-19. 

 Undersöka hur matchmiljön ser ut för yngre spelare samt utvärdera möjligheterna för regionala serier, 

utanför distriktsgränserna. 

 Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet planera och genomföra tränarkonferenser. 

 Sätta upp mål för vilka sportsliga kriterier föreningarna i Damallsvenskan och Elitettan ska ha nu och i 

framtiden. 

 Återkommande utvärdera Damallsvenskan, Elitettan samt Svenska Spel F-19 i syfte att utveckla 

serierna ytterligare. 

Din profil 

Vi söker dig som har egen erfarenhet från att ha verkat inom fotbollen. Du gillar att bygga relationer och tycker 

om att påverka och utveckla. Du har ett framtidstänk och är lyhörd för trender. Vidare är du organiserad, 

noggrann och brinner för damfotboll. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och/eller har en sportslig bakgrund, 

gärna som spelare och/eller tränare inom damfotboll. 

 

Tjänsten är på deltid och utgår från EFD:s kansli i Solna. Tillträdesdatum så snart som möjligt. 

Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag till info@efd.se. Sista ansökan är 31 oktober. 

Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta EFD:s ordförande Per Darnell på per@efd.se alternativt 070-

8350750. 
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