
Hammarby söker chef för 

Flickakademin 

Om Hammarby Fotboll 
Hammarby Fotboll är idag ett av Nordens starkaste sportvarumärken och engagerar dagligen 

hundratusentals människor i och kring klubben. Med representationslag för både damer och 

herrar på högsta nivå i Sverige och en av norra Europas största ungdomsverksamheter, med 

över 3 500 aktiva ungdomsspelare är vår vision att bli Nordens mest betydande 

fotbollsklubb.  

Vi är en starkt värderingsdriven och framåtlutad organisation som, genom att förena det 

ideella med det kommersiella, skapar förutsättningar för att Hammarby Fotboll ska växa och 

nå sin fulla potential. Vi har ett offensivt förhållningssätt till de utmaningar vi ställs inför och 

har ett starkt fokus på utveckling. 

Om tjänsten 
Nu söker vi en chef för vår Flickakademi med målet att utveckla Nordens främsta verksamhet 

och utvecklingsmiljö för flickor mellan 10 – 19 år. Du kommer att jobba i nära samarbete 

med Chef Pojkakademi, vårt utvecklingsblock samt med seniorelitverksamheten inom Dam 

A-lag. 

Verksamheten startades 2017/2018 så den är fortfarande relativt ung. Idag har vi akademilag 

från 10 år upp till 19 år. 

Den vi söker 
Vi söker en utvecklingsdriven, strukturerad person som brinner för fotboll, människor, 

utbildning och att skapa miljöer där människor trivs, utvecklas och når sin fulla potential. 

Du är värderingsdriven som person och tror på Hammarby Fotbolls värderingar; 

Gemenskap, Respekt och Kärlek, där alla ska känna sig välkomna. 

Du förstår nyttan av samverkan inom organisationen samtidigt som du har ett starkt eget 

driv och genomförandekraft. Du gillar att utmana gamla sanningar med syftet att utveckla 

verksamheten och du förstår att dina idéer behöver vara väl förankrade i organisationen.  

Du vill bryta barriärer men är lojal mot den övergripande strategi och idé för verksamheten 

som är utstakad av klubbens styrelse och ledning. 

Erfarenheter och kvalifikationer 
Kärnuppdraget som Flickakademichef är att ansvara för akademins övergripande verksamhet 

såväl strategiskt som operativt, därför förväntar vi oss att du har erfarenhet av arbete i 

liknande roll/tjänst de senaste åren. Det ställs stora krav på ditt personliga ledarskap och att 

du med tydlighet och pondus hanterar tränare, spelare, föräldrar och omgivningen på ett 

professionellt sätt.  

Vi ser att du: 

• Har UEFA A-utbildning eller högre. 

• Har erfarenhet av arbete i liknande roll/tjänst de senaste åren. 



• Har jobbat med att ta fram och implementera utbildningsplaner för ungdomsfotboll i 

en elitförberedande miljö. 

• Är van av att utbilda och hålla i utbildningar för såväl lag som tränare. 

• Har erfarenhet av olika typer av skolsamverkan (NIU till exempel) 

• Har körkort 

Arbetsuppgifter 
• Driva den dagliga verksamheten med flickakademin på strukturerat och organiserat 

sätt utifrån fastställda ramar med allt vad det innebär. 

• Ta fram, implementera och följa upp spelarutbildningsplan för samtliga akademilag 
inom flickakademin. 

• Ytterst ansvarig för att rekrytera tränare och fastställa spelartrupperna till lagen inom 
flickakademin. 

• Samordna och genomföra tränarutbildningar i egen regi, företrädesvis tillsammans 
med Pojkakademi och Utvecklingsblocket inom klubben. 

• Ansvara för scouting av såväl tränare som spelare till akademiverksamheten. 

• Ansvara för certifieringen (Elitfotboll Dam) 

Om tjänsten 
Hammarby Fotbolls verksamhet utgår från klubbhuset på Årsta IP, Årsta, medan 

flickakademin främst bedriver sin verksamhet på Hammarby IP (”Kanalplan”) på 

Södermalm. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med fast lön. Arbetstiden anpassas efter 

verksamheten, så kvälls- och helgjobb hör till vardagen. Du kommer arbeta nära Sportchef 

Dam och rapporterar till klubbens vice vd. 

Tillträde sker med start omgående eller efter överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders 

provanställning. 

Hos Hammarby Fotboll eftersträvar vi en organisation med mångfald och jämn 

könsbalans, där medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter.  

 

Ansökan 
Skicka in din ansökan till Johan Lager, sportchef Dam A på 

johan.lager@hammarbyfotboll.se. 

Ansökan skall vara i PDF-format. 

Vi intervjuar kandidater löpande och har som ambition att tillsätta tjänsten snarast. 

mailto:johan.lager@hammarbyfotboll.se

