
Klubbdirektör till Boo FF 

Boo FF är en av Sveriges största fotbollsföreningar med nästan 3 000 spelare och 700 ledare. 

Vi vill på alla nivåer bedriva så bra fotbollsverksamhet som möjligt. 

Vi söker nu en klubbdirektör som på heltid ska leda verksamheten för att vi ska nå våra mål och 

visioner. Vi önskar därför att klubbdirektören har förståelse för den ideella verksamheten och 

samtidigt är intresserad av frågor som rör marknad, försäljning och kommunikation. 

Vi söker dig... 

- som har ett gediget fotbollsintresse och har en stark anknytning till sporten, 

- som är en naturlig ledare och har erfarenhet av att i ledande befattning driva och 

utveckla stora verksamheter, 

- som har erfarenhet av och stort intresse för kommersiella samarbeten, försäljning och 

intäktsutveckling. Det är meriterande om du har högskolestudier med inriktning mot 

marknad, försäljning och kommunikation, 

- som tidigare har jobbat med kommunikation i digitala kanaler, sociala medier och 

webbplattformar etc., 

- som har mycket god förmåga att uttrycka dig i text anpassade efter våra olika kanaler, 

- som är social, entusiastisk, utåtriktad och har säljkompetens.  

Din arbetsplats kommer att vara Boo FF:s kansli på Boovallen i Nacka. Boo FF har idag ett 

kansli med åtta personer anställda. Klubbdirektören rapporterar till styrelsen. Då du kommer 

verka i en miljö till stor del bestående av ideella ledare och krafter, är viss del av ditt arbete 

periodvis förlagt till kvällar och helger. 

Det kommer att ställas höga krav på din sociala kompetens och din förmåga att kommunicera 

och inspirera i möte med befintliga och nya kontakter. 

Ditt ansvar kommer bl.a. innefatta; 

- att ha totalansvar för den löpande förvaltningen inklusive budgetansvar, 

- att ha ansvar för anställd och arvoderad personal, 

- att ta initiativ till och aktivt arbeta med att förbättra Boo FF:s ekonomi och verksamhet, 

- att aktivt arbeta med att utveckla kommersiella samarbeten och andra intäktskällor, 

- att aktivt arbeta med att utveckla Boo FF:s interna och externa kommunikation, 

- att utveckla föreningens digitalisering och säkerställa att Boo FF:s IT-system hanteras 

på ett effektivt och säkert sätt, 

- att närvara vid Boo FF:s styrelsemöten. 

För mer information om Boo FF, besök www.booff.se 

För ytterligare information om tjänsten kontakta Boo FF:s ordförande Stefan Alvén, 0709 999 

063. 

Du är välkommen att skicka din ansökan, inklusive personligt brev och CV, till info@sportlex.se. 

Urval och tillsättning kan ske löpande under ansökningstiden så skicka gärna in ansökan så 

snart som möjligt, dock senast den 28 februari 2022. 
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