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".
Dommerseksjonen søker engasjert og positiv trainee.
Dommerseksjonen har ansvar for toppdommere, kvinner og menn. Dommeroppsett, veilederoppsett,
dommerinstruksjon, spilleregler og retningslinjer for dommere. Seksjonen samarbeider tett med fotballkretsene i
forhold til rekruttering og utvikling av våre dommere.
NFF er lokalisert på Ullevaal Stadion, og det vil være en fordel om søkere bor i Oslo-området. I trainee-perioden
vil det bli en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på US. NFF tilstreber mangfold i
organisasjonen, og vi oppfordrer spesielt kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn til å søke.

TRAINEE – I CA 40% STILLING
Arbeidsområder:
• Informasjon til våre dommere, veiledere og instruktører
• Informasjon og kommunikasjon med våre kretser, klubber og publikum
• Besvare spørsmål og henvendelser som kommer til Dommerseksjonen
• Delta i arbeidet med profilering, holdningskampanjer, markedsføring av dommerrollen etc.
• Koordinere strategi rundt informasjon og kommunikasjon i Dommerseksjonen
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 å bruke ulike kontorstøtteverktøy
• Digital kompetanse er et pluss
Personlige egenskaper:
• Engasjert og målbevisst
• Strukturert 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 – fortrinnsvis de første dagene i uka
• Trainee-periode fra 15. mars til 30. september 2022
• Trainee-stillingen er lønnet

