
Elitfotboll Dam söker projektledare för nytt Elitprojekt 

Elitfotboll Dam (EFD) har som mål att utveckla svensk damfotboll. Som ett led i detta har EFD och 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) skapat ett nytt elitprojekt i syfte att i första hand säkerställa svensk fotbolls 

strategiska målsättning att nå ”Internationella framgångar för klubblag och landslag”. För att utveckla elitföreningarna så 

att de når internationella framgångar och fostrar landslagsspelare behöver de stöttning i sin föreningsmiljö. 

Mot denna bakgrund söker EFD en projektledare som är ansvarig för elitprojektet, med tyngdpunkt 

på certifieringsprocessen och verksamhetsutvecklingen av akademierna inom EFD. Du leder och fördelar 

arbetet föra fyra Fotbollsutvecklare som tillsammans utgör EFD:s projektgrupp i elitprojektet. Rollen som 

projektledare innefattar arbetsuppgifter som att lägga projektplan, budgetuppföljning, leda och fördela det dagliga 

arbetet, stötta i det operativa arbetet vid behov. Som projektledare rapporterar du till sportchefen för EFD. 

Befattningen som projektledare är en visstidsanställning på 50 %. 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
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stjärnor, skapa förutsättningar för unga flickor att spela fotboll på samma villkor och vara ligor med föreningar i 

världsklass. 


