
 

 
 

 
 

 

 
NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 375.676 aktive 
medlemmer hvorav 114.455 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 

fotballkretser, 1.474 klubber og 28.034 lag. Organisasjonen har 250 heltidsansatte/engasjerte og 130 
000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca. 3000 

dommere årlig. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 110 årsverk (faste og 
engasjerte). NFFs kostnader i 2019 var på 943 mill kr.  

 
Vår visjon er Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap. 

 
Dommerseksjonen har ansvar for toppdommere, kvinner og menn. Seksjonen samarbeider tett med 
fotballkretsene med rekruttering og utvikling av våre dommere. 
NFF er lokalisert på Ullevaal Stadion, og det vil være en fordel om søkere bor i Oslo-området. Pga 
covid-19 pandemien har ansatte i NFF pt hjemmekontor, men etter hvert 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 50% STILLING 
 
 
Arbeidsområder: 

• Bidra til utvikling av dommerutdanningen (kurskonseptene for klubbdommer og 
rekrutteringsdommer i sammenheng med digitale løsninger) 

• Utvikling av et fungerende konsept for klubbdommere (rutiner mellom krets og klubb, 
registrering av klubbdommere og oppfølging av dommerkontakter i klubb)  

• Fokus på dommere i breddefotballen (rekruttere og beholde dommere –  spesielt kvinnelige 
dommere, samt oppfølging og utvikling av dommere i fotballkretsene) 

• Arbeid med fagområdet dommer i kvalitetsklubb i samarbeid med Seksjon klubb og aktivitet 
 
Kvalifikasjoner/erfaring: 

• Relevant utdanning  

• 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 

• Trainee-periode fra 1. mars mars til 31. august 2021 

• Trainee-stillingen er ulønnet 


