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Postadress 
Box 7718 
174 07 Sundbyberg 

Besöksadress 
Evenemangsgatan 31 
Solna 

Kontakt 
+46 (0)8 734 92 00 
www.svenskelitfotboll.se 

Organisationsnummer 
825001-5065 

Svensk Elitfotboll söker Generalsekreterare 
 
Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) är en intresseorganisation för de 32 klubbarna i Allsvenskan 
och Superettan. SEF skall genom professionellt agerande, tillsammans med sina medlemsklubbar, 
aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullo ta 
tillvara på den utvecklingspotential som finns för Allsvenskan, Superettan och den nationella 
herreliten i fotboll. Nu söker man en ny Generalsekreterare som ska företräda verksamheten och 
med ett stort utvecklingsfokus har det yttersta ansvaret för att leda den operativa verksamheten. 
Uppdraget är att driva utvecklingen av den nationella herrelitfotbollen; sportsligt, ekonomiskt, 
kommersiellt och administrativt. 
 
OM TJÄNSTEN 
 
Som Generalsekreterare har du det yttersta ansvaret för att leda den operativa verksamheten 
inom Svensk Elitfotboll. Föreningen Svensk Elitfotboll omsätter i nuläget drygt 800 mkr och har 
cirka 25 anställda. Du ansvar för att verksamheten utvecklas i riktning mot de mål och utifrån de 
strategier som sätts tillsammans med styrelsen och medlemsföreningarna. Du leder 
ledningsgrupp, chefer och personal och ansvarar för att bygga ett prestationsklimat präglat av en 
positiv och framåtlutad kultur. Du är en företrädare för verksamheten gentemot alla SEF:s 
intressenter. En av de viktigaste uppgifterna är att ha dialog med och hålla samman rörelsen med 
våra 32 medlemsföreningar. 
 
VILKA EGENSKAPER SÖKER VI   
 
Du är en strategisk och utvecklingsorienterad ledare med mångårig erfarenhet av framgångsrikt 
ledarskap. Du kommer vara en ledare och frontfigur för en av Sveriges största och mest mediala 
rörelser och behöver därför vara en tydlig, duktig och modig kommunikatör. Du är bra på att bygga 
kontakter och har förmågan att skapa ett stort förtroende i alla sammanhang och ena en komplex 
organisation med många olika egenskaper. Du är resultatinriktad och bra på att genom ett öppet 
och delaktigt ledarskap skapa en högmotiverad organisation. 
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FORMELLA ÖNSKEMÅL 
 
Du ska ha mångårig erfarenhet av ledarskap på hög nivå och varit företrädare för en publik 
verksamhet. Erfarenhet av arbete inom fotbollsrörelsen och/eller andra liknande rörelser är 
meriterande. Du bör ha en relevant akademisk utbildning.  
 
ÄR DU INTRESSERAD 
 
Styrelsen i SEF ansvarar för rekryteringen. Vill du söka skickar du ett personligt brev och ditt cv till 
Simon Åström, ordförande, på simon.astrom@svenskelitfotboll.se. Ansökan ska vara inne senast 
den 30 november. För frågor om tjänsten kontaktar du Simon Åström på mail eller på 
telefonnummer 0739-09 09 90. 
 
 


