
 

 
 
KLUBBDIREKTÖR IF BROMMAPOJKARNA 
Att leda och utveckla Europas största fotbollsförening 
Sveriges mest intressanta fotbollsjobb? 
 
IF Brommapojkarna (BP), är Europas största fotbollsförening sett till antal spelare och lag i 
seriespel, med drygt 250 lag. På representationsnivå är BP en av endast fyra 
fotbollsföreningar i Sverige som har både Dam och Herr i elitfotbollen. I samarbete med 
Novare Executive Search söker nu BP sin nästa klubbdirektör för att fortsätta utveckla 
föreningen och för att uppnå de strategiska målen.  
 
BP söker därför en person som i positionen som klubbdirektör har det yttersta ansvaret för 
den totala verksamheten inklusive BPs Sportkontor. Klubbdirektören rapporterar direkt till 
och är adjungerad i styrelsen.  
 
Uppdrag och ansvarsområden 
Som klubbdirektör i BP ansvarar du för hela BPs verksamhet. Det innebär att du är BPs 
talesperson i operativa frågor och i ansvaret för hela den stora organisationen ser till att den 
verkar så effektivt som möjligt och att verksamhet, lag och medlemmar får det stöd de 
behöver. Som klubbdirektör ansvarar du för att ta hand om den växande verksamheten och 
fortsatt utveckla densamma såväl sportsligt som ideellt och kommersiellt. 
 
Arbetslivserfarenhet och utbildning 

• Erfarenhet från ledande befattning inom idrotten, i näringslivet eller annan 
verksamhet 

• Starkt intresse för verksamhets-, affärs- och intäktsutveckling 
• Personalansvar med erfarenhet av rekrytering och utveckling av team och individer  
• Vana av att leda verksamheter i komplexa miljöer med flera olika intressenter 
• Det är meriterande om du även har: 

o Högskolestudier 
o Erfarenhet från liknande arbeten i klubb och/eller förbund 
o Ett stort befintligt nätverk inom fotbolls-/idrottsområdet i 

Stockholm/Sverige/internationellt. 



Då det är en bred roll som spänner över olika områden är det viktigt att du är självgående 
med ett stort personligt driv att lära dig nya saker och få saker gjorda. Du är också van att 
prioritera, är strukturerad, nyfiken och har en hög integritet. Som ledare ser vi gärna att du 
har ett modernt och utåtriktat ledarskap. Du är kommunikativ, duktig på att samarbeta samt 
har en god förmåga att skapa nya relationer. Du har mycket goda kunskaper i svenska och 
engelska i tal och skrift.  

Föreningen har ett stort fokus på jämställdhet i föreningens alla delar och strävar efter en 
jämn könsfördelning. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med alla 
bakgrunder. 
 
För mer info om BP, besök www.ifbp.se 
 
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! 
Ansöker gör du via bp@novare.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta 
Mattias Bedding eller Daniele Terrizzi på Novare Executive Search. Urval sker löpande varpå 
vi gärna ser din ansökan så snart som möjligt. 
 
Mattias Bedding, +46(0)705 38 52 05 
Daniele Terrizzi, +46(0)735 23 30 30 
 
 


