
Ledig stilling i FK Bodø/Glimt 
Sportslig administrativ leder - kvinner (100%)  
Fotballklubben Bodø/Glimt spiller sine hjemmekamp på Aspmyra stadion, og klubben er nåværende 
seriemestere i Norge på herresiden. Klubbens akademi er klassifisert som topp 3 nasjonalt i siste 
klassifiseringsprosess, og spillere fra klubben har suksess både i egen klubb, andre klubber i Norge og 
internasjonalt.  

Fotballklubben Bodø/Glimt startet med jentefotball for 2 år siden, og har nå en klar ambisjon om å 
utvikle og etablere et gjennomgående (barn, ungdom og voksne) og godt tilbud for jenter og kvinner.  

Klubben ønsker å være en pådriver for at jenter og kvinner skal ha like muligheter for å realisere sine 
ambisjoner og drømmer som fotballspillere, trenere, dommere og ledere. Til å lede arbeidet med å 
planlegge og bygge en troverdig og god plattform for en slik satsing, utlyses nå en stilling som 
sportslig administrativ leder for denne delen av klubbens virksomhet.   

Arbeidsområde 
Den sportslige administrative lederen vil i arbeidets første fase ha som arbeidsoppgave å utrede og 
konkretisere en bærekraftig modell for klubbens satsing på jente- og kvinnefotball. Arbeidet skal 
beskrive satsingen innenfor følgende hovedområder:  

• Sportslig tilbud  
• Organisering 
• Marked/salg 
• Action Now  
• Arrangement  
• Media/kommunikasjon  
• Drift og administrasjon  

 
Tidspunkt for oppstart av et fremtidig A-lag for kvinner vil avhenge av fremdriften i dette arbeidet. I 
en fremtidig driftsfase vil den sportslige administrative lederen ha det overodnede faglige-, 
administrative- og økonomiske ansvaret for klubbens arbeid på jente-/kvinnesiden.   

Kompetanse-/kvalifikasjonskrav 

Den som ansettes i stillingen må ha god forståelse av innholdet i klubbens kultur og verdier, og 
identifisere seg med dette. Det vil være ønskelig med solid fotball-/idrettsfaglig bakgrunn og erfaring 
fra utviklingsarbeid. Relevant trener-/leder-/administrativ erfaring er ønskelig og vil bli vektlagt.  

Personlig egnethet for stillingen vil ha stor betydning. Stillingen vil kreve stor arbeidskapasitet 
kombinert med utholdenhet/tålmodighet. Klubbens fremtidige sportslige administrative leder 
(kvinner) må videre være relativt selvgående, være god på å bygge team og være fotballfaglig trygg.  

Stillingen innebærer et behov for å kommunisere godt både skriftlig og muntlig (språk: 
norsk/engelsk).    
 
For informasjon om stillingene kontakt daglig leder Frode Thomassen tlf. 91 75 29 73 eller styreleder 
Inge Henning Andersen tlf. 95 15 37 57. Lønn etter avtale. 

Søknad med CV sendes elektronisk til frode@glimt.no. Søknadsfrist 1. juli 2022 

 


