
 

 

  

Arna-Bjørnar Fotball søker Utviklingssjef 

 

Arna-Bjørnar Fotball er en fotballklubb i bydelen Arna i Bergen. Klubben har over 1000 

medlemmer. Flaggskipet vårt er kvinnelaget som spiller i Toppserien. I tillegg har vi et 

herrelag som spiller i 4 divisjon og ikke minst så har vi over 70 lag i barn og 

ungdomsgruppen, hvorav 21 barnelag, 9 ungdomslag og 3 voksenlag. 

 

NFF og TFK har spillerutvikling for jenter som et av sine strategiske satsingsområder. Dette 

rimer godt med AB sin egen filosofi. Vi har på jentesiden lange tradisjoner og kan vise til 

gode resultater i form av leveranse til de ulike landslag. I årets VM tropp er det 8 spillere 

som spiller eller har spilt i AB. At vi nå får muligheten til å videreutvikle dette og få en 

dedikert person til å vie all sin tid på dette ser vi på som verdifullt ikke bare for klubben, men 

for hele jentemiljøet i vårt distrikt.  

 

Utviklingssjefens overordnede ansvar blir å implementere klubbens strategier for 

toppspillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet. Utviklingssjefen vil samarbeide tett med 

Toppspillerutvikler og ikke minst sørge for at trenere i barn og ungdom skal jobbe etter den 

samme røde tråden. I AB har et vi opparbeidet et utviklingskonsept som vi kaller Proffstien. 

Utviklingssjefen vil være en viktig brikke i det utviklingsløp som allerede er definert.  

Stillingen rapporterer til sportslig ansvarlig i Arna-Bjørnar Toppfotball.  

 

Kvalifikasjoner 

 UEFA B – lisens eller tilsvarende 

 Administrativ kompetanse/erfaring 

 Erfaring fra praksisfeltet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Arbeidsoppgaver 

 Sportslig ansvarlig for klubbens utviklingsarbeid på jentesiden  

 Faglig ansvarlig for trenere for lag under a-lagssegmentet (utviklingsavdeling) på 

jentesiden  

 Ansvar for rekruttering av trenere til utviklingsavdelingen  

 Være en del av klubbens sportslige ledergruppe  

 Sørge for optimal skolering av talenter i egen klubb og bidra overfor regionale/lokale 

klubber  

 Hovedansvarlig for klubbens strategi og planverk knyttet til spillerutvikling  

 Ha god oversikt over spillermarkedet i egen region og utarbeide/iverksette klubbens 

rekrutteringsstrategi  

 Skolesamarbeid, spesielt videregående skole 

 Tett samarbeid med naboklubber, krets- og landslag i samarbeid med TSU  

 Utvikle og drifte kommersielle utviklingstiltak  

 Administrative oppgaver 

 

Personlige egenskaper 

 Du har fokus på utvikling fremfor resultater 

 Du er strukturert og ryddig 

 Du har en pedagogisk tilnærming  

 Du trives med relasjonsarbeid 

 Du har gode samarbeidsegenskaper, sunn fornuft og en god dose med godt humør!  

 

Se vår hjemmeside www.arna-bjornar.no for mer informasjon om klubben.  

Søknadsfrist: 01 juli 2019 

Tiltredelse: Snarest mulig 

Søknad sendes til: daglig leder Synnøve Lien, lien@arna-bjornar.no 

Spørsmål knyttet til stillingen kan stilles til styreleder AB Kvinnestyre: Siv Lekven 95116151  
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