
 

 
 
 
 
 
 
 
NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 351 784 aktive 
medlemmer hvorav 108 962 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 
fotballkretser, 1.730 klubber og 27.165 lag. Organisasjonen har 250 heltidsansatte/engasjerte og 130 
000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca 2.839 dommere. 
Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 120 årsverk (faste og engasjerte). NFFs kostnader i 
2021 var på 955 mill kr.  
 
Vår visjon er "FOTBALL FOR ALLE - gleder, drømmer og fellesskap". 
 
Seksjonen Klubb og Aktivitet jobber tett mot kretsene og klubbene. Dommerseksjonen har ansvar for 
toppdommere, kvinner og menn. Det inkluderer blant annet dommeroppsett, veilederoppsett, 
dommerinstruksjon, spilleregler og retningslinjer for dommere. Seksjonene samarbeider tett med hverandre i 
forhold til rekruttering og utvikling av våre dommere. Stillingen vil være underlagt Klubb og Aktivitet, med stor 
grad av samarbeid med Dommerseksjonen. 
 
NFF er lokalisert på Ullevaal Stadion, og det vil være en fordel om søkere bor i Oslo-området. Noe arbeid i helger 
må påregnes. NFF tilstreber mangfold i organisasjonen, og vi oppfordrer spesielt kvinner og personer med 
flerkulturell bakgrunn til å søke. 
  

TRAINEE – 40% STILLING I SEKSJON KLUBB OG AKTIVITET  
 
Arbeidsområder:  

• Informasjon til våre dommere, veiledere og instruktører 

• Informasjon og kommunikasjon med våre kretser, klubber og publikum  

• Delta i arbeidet med å utvikle klubbene våre gjennom økt fokus på dommerutvikling i klubb og krets 

• Delta i arbeidet med å utvikle våre kurs og verktøyene vi bruker i utviklingen av dommere og veiledere 

• Delta i prosessen med å skape trygge rammer i fotballen 

• Bistå ved samlinger og tiltak 

 

Kvalifikasjoner/erfaring:  

• Relevant utdanning og erfaring  

• Fordel med kjennskap til norsk fotball  

• Fordel med erfaring fra fotball enten i klubb, krets, som dommer, spiller, trener, leder eller tillitsvalgt  

• Meget gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner  

• Erfaring med Office 365  

• God digital kompetanse og kjennskap til administrasjon av sosiale medier er et pluss  
 
Personlige egenskaper:  

• Engasjert og målbevisst  

• Strukturert, selvstendig og fleksibel  

• Relasjonsbygger og gode samarbeidsevner  
 
Vi tilbyr:  

• Spennende utfordringer og utviklingsmuligheter  

• Tett samarbeid med ulike fagmiljø i NFF sentralt og i NFFs kretser  

• Fleksibel arbeidstid 

• Trainee-periode fra 15. mars til 30. september 2023  

• Stillingen er lønnet  


