
 

 
 

 
 

 
NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 370 316 aktive 
medlemmer hvorav 112 960 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 
fotballkretser, 1.448 klubber og 26.746 lag. Organisasjonen har  250 heltidsansatte/engasjerte og 
130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca 3.000 
dommere. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 118 årsverk (faste og engasjerte). NFFs 
kostnader i 2020 var på 915 mill kr.  
 
Vår visjon er "FOTBALL FOR ALLE - gleder, drømmer og fellesskap". 

 
 

NFFs kommunikasjonsavdeling søker etter en engasjert og kreativ trainee. 
 
Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjonsplaner for fotball.no, SoMe og mediekontakt. 

Avdelingen samarbeider tett med markedsavdelingen og øvrige avdelinger når det er aktuelt. NFF er 
lokalisert på Ullevaal Stadion, og det vil være en fordel at søkere bor i Oslo-området. Det er mulig å ha en 

kombinasjon av hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på US. 
 
 

TRAINEE kommunikasjon/SoMe  
20% STILLING 

 
Arbeidsoppgaver: 

• Bistå kommunikasjonsavdelingen i deres kommunikasjonsarbeid 

• Få egne arbeidsoppgaver/ansvarsområder 

• Svare på henvendelser i SoMe 

• Produsere innhold til SoMe og Fotball.no 

• Bli med i større prosjekter på tvers av kommunikasjonsavdelingen og markedsavdelingen 
 
Kvalifikasjoner/erfaring: 

• Interesse og forståelse for trender i sosiale medier 

• Gode skriftlige fremstillingsevner  

• Interesse for merkevarebygging og god kommunikasjon 

• Fordel med foto-, tekst- eller videoarbeid 

• Fordel med erfaring fra programmene i Adobe-pakken/eller mobilapper 

• Fordel med erfaring fra å publisere på ulike kanaler i SoMe 

• Fordel med kjennskap til Fotball-Norge, men ikke et krav 
 
Personlige egenskaper: 

• Engasjert og kreativ 

• Ikke redd for å prøve og feile 

• Strukturert og effektiv 

• Selvgående 

• Gode samarbeidsevner 
 

Vi tilbyr: 

• Spennende utfordringer og utviklingsmuligheter 

• Unikt samarbeid inn mot NFFs partnere og partneraktiviteter 

• Fleksibel arbeidstid 

• Mulighet for oppdrag ute på feltet/reisevirksomhet 

• Trainee-periode f.o.m. mars 2022 t.o.m. august 2022  

• Trainee-stillingen er lønnet 


