
	

GRAND BODØ SØKER UTVIKLINGSSJEF - JENTER 100 % 

 

 

Sammen med Norges fotballforbund og Toppfotball Kvinner er GRAND BODØ valgt ut 
som en av tolv klubber i Norge til og ansette utviklingssjef for jenter. 

Til å lede arbeidet med utvikling av toppspillere i Nord-Norge skal vi ansette en 

utviklingssjef i nyopprettet stilling. Dette er en 100 % stilling med ansvar for vår 
utviklingsavdeling 

Å utvikle "lokale" talenter til toppspillere er helt nødvendig for at Grand Bodø skal lykkes 
med våre mål. Vi ønsker hovedsakelig å bygge stallen gjennom utvikling av spillere og ønsker 
derfor å være ledende i Norge på spillerutvikling.  Vi søker en målrettet person med 
kunnskap, nettverk og energi til å skape gode utviklingsmiljøer. Du er strukturert, lagspiller 
og er god med mennesker. Du har trolig erfaring og bakgrunn som fotballtrener. Du har 
pedagogisk utdanning og/eller erfaring. 

Ansvar for utviklingsstrategier 
Som utviklingssjef vil du ha ansvar for utviklingsstrategier både innad i Grand Bodø og ute 
mot lokale miljøer. Du vil ha ansvar for nye tiltak og sørge for at disse blir gjennomført i tråd 
med Grand Bodøs verdier, bl.a. bidra til godt samarbeid med krets om å utvikle tiltak 
sammen. Du vil også ha ansvar for kommersielle spillerutviklingstiltak i klubbens regi. 

Vi tilbyr en synlig og attraktiv rolle i norsk toppfotball med store muligheter til å styrke både 
Grand Bodø og kvinnefotballen i Nord-Norge. I Grand Bodø blir du del av et engasjert 
arbeidsmiljø med ambisiøse og trivelige kolleger hvor utvikling av fremtidens toppspillere er 
primæroppgaven. 

 

Dine arbeidsoppgaver 

• Sportslig	ansvarlig	for	klubbens	utviklingsarbeid	på	jentesiden.	

• Faglig	ansvarlig	for	trenere	på	jentesiden	for	lag	under	a-lag	

• Kontaktperson	mot	forbund,	krets,	serieforening	i	saker	som	angår	utviklingstiltak.	

• Kontaktperson	for	samarbeidet	med	klubbene	i	vår	region	

• Sørge	for	optimal	skolering	av	talenter	i	egen	klubb	og	bidra	ovenfor	regional/lokale	klubber	

• Hovedansvarlig	for	klubbens	strategi	og	planverk	knyttet	til	spillerutvikling	

• Påse	at	klubb	har	god	oversikt	over	spillermarked	i	egen	region.	

• Tett	samarbeid	med	naboklubber,	NFF	Nordland	og	landslag	i	samarbeid	med	TSU.	

• Skolesamarbeid,	spesielt		NTG	og	videregående	skole	

• Utvikle	og	drifte	kommersielle	utviklingstiltak	

• Administrative	oppgaver	

• Aktiv	på	feltet	ifm.	interne	og	eksterne	treningsøkter	inkl.	NTG.	

 



	

Personlige egenskaper. 

• Du	har	fokus	på	utvikling	fremfor	resultater.	

• Du	er	strukturert		og	ryddig.	

• Du	har	en	pedagogisk	tilnærming,	gode	samarbeidsegenskaper	og	gode	verdier.	

• Trenerutdanning	på	minimum	UEFA	B-nivå	

 

Betingelser 
Grand Bodø tilbyr konkurransedyktige betingelser. Dette er en 100 % stilling, Stillingen 
innebærer noe reisevirksomhet og kvelds- og helgearbeid. Vi oppfordrer kvinner til å søke. 

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 31. juli2019. Det er ønske om oppstart 
1.oktober 2019. 

Søknad sendes post@ikgrand,no 

For mer informasjon eller spørsmål kan styreleder Fred Anton Ravneberg eller daglig 
leder Vidar Stormo kontaktes 

Fred Anton F. Ravneberg på tlf 915 39 007 eller e-post: fred@ikgrand.no   

Vidar Stormo på tlf 926 43 800 eller e-post: vidar@ikgrand.no 

 

 

IK Grand Bodø 

IK Grand Bodø er en klubb med vel 600 medlemmer. I klubben har vi per i dag  3-4 

årsverk som driver klubben på profesjonell basis  

IK Grand Bodø er en fotballklubb med sterke tradisjoner. Klubben er stiftet 12.april 

1917 og vi feiret vårt hundreårsjubileum for to år siden. Klubben har i løpet av disse 

årene drevet med mange idretter, men de siste årene er det fotball som har stått i 

sentrum for vår virksomhet, og kvinnefotball i særdeleshet som vårt hovedprodukt.  

Våre aktiviteter i dag er barn-og ungdomsfotball, senior fotball for herre i 4 divisjon, 

og damelag som i 2019 spiller i norsk 1-divisjon. Vi har en vel etablert konsept kalt 

Grand Extra, som er et ekstratilbud med blant annet fotballfritidsordning, med over 

100 deltakende barn, et opplegg vi samarbeider med NFF/Telenor om. 

 

 

 



	

 

 

Vår virksomhetside lyder. I et trygt og godt miljø skal IK Grand Bodø gjennom bred 

satsning, med godt kvalifiserte trenere og frivillighetsarbeid, utvikle jenter og gutter til 

toppnivå innen fotball. Dette forutsetter en sunn og god økonomi.  

Vår visjon er «Grand Bodø skal være Flaggskipet i Nord» og vårt hovedmål er å 

etablere oss i Toppserien for kvinner.  

Som klubb jobber vi for at vi i 2019 blir klassifisert som kvalitetsklubb i NFF- 

systemet og har også som mål og få status utviklingsklubb med heltidsansatt 

utviklingssjef allerede høsten 2019.  

Som leder for IK Grand vil du få mulighet til å være med å videreutvikle en av de mest 

spennende klubbene i regionen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


