
Elitfotboll Dam söker Fotbollsutvecklare 

Elitfotboll Dam (EFD) har som mål att utveckla akademiverksamheterna inom svensk damfotboll. Elitklubbarna 

har enats om att den s.k. certifieringen, där föreningarnas ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts, 

bör vara det bärande verktyget för att driva utvecklingen framåt. Genom en moderniserad och aktiv 

certifieringsprocess kan svensk damfotboll få tydliga nyckeltal som ger klubbarna möjlighet att mäta och 

utveckla sina elitmiljöer. 

Mot denna bakgrund söker EFD fyra Fotbollsutvecklare som tillsammans med projektledaren för 

certifieringsprocessen ska bidra till elitklubbarnas utveckling av akademiverksamheter och dess elitmiljöer. Som 

Fotbollsutvecklare är du en del av projektteamet som leds av projektledare i dialog med Sportchef för EFD. 

Rollen som Fotbollsutvecklare innefattar arbetsuppgifter som går ut på att stötta, kvalitetssäkra och följa upp 

klubbarnas certifieringsprocess, men ska också utgöra ett stöd till föreningarna för att kunna ta ytterligare steg 

inom deras organisatoriska utveckling. Du rapporterar till projektledaren för certifieringen. Befattningen som 

fotbollsutvecklare är en visstidsanställning på 100 %. EFD har kontor i Solna (Arenastaden) men distansarbete 

är möjligt. Tjänsten innebär en hel del resor. 

Kvalifikationer: 

• Minst UEFA A tränarlicens

• God kännedom om den svenska fotbollsrörelsen och EFD:s organisation

• B-körkort

• Akademisk utbildning med pedagogisk inriktning är meriterande

• Erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete är meriterande

• Erfarenhet som tränarutbildare är meriterande

Är du den vi söker? 

Vi söker dig som har en god analytisk förmåga och arbetar strukturerat. Du är van att arbeta självständigt, har 

ett högt engagemang och är driven. Rollen kräver att du är pedagogisk och har en god förmåga att skapa och 

bibehålla relationer. 

Skicka in din ansökan, personligt brev och CV till sportchef@efd.se. Tillträde för tjänsten är 16 januari 2023. 

Urval och tillsättning sker löpande. Sista ansökningsdatum är 14 oktober 2022. För ytterligare information 

om tjänsten kontakta sportchef Stefan Alvén, sportchef@efd.se. 

Om Elitfotboll Dam 

Elitfotboll Dam (EFD) grundades 1978 och är intresseorganisationen för de två högsta ligorna inom 

damelitfotboll i Sverige - OBOS Damallsvenskan och Elitettan. Elitfotboll Dam arbetar för att utveckla elitfotboll 

för dagens och morgondagens stjärnor, skapa förutsättningar för unga flickor att spela fotboll på samma villkor 

och vara ligor med föreningar i världsklass. 
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