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Brænder du også for at gøre en forskel – sammen med andre? 
 
AaB Kvinde Elitefodbold A/S søger frivillige ildsjæle, som vil være med til at gøre en vigtig forskel. 
 
AaB’s pige- og kvindefodbold er i rivende udvikling, og ud over at vi spiller med i de bedste rækker på 
landsplan på ungdomssiden, så arbejder vi på højtryk for også at komme til at gøre det på seniorplan. Pt. 
spiller vi i oprykningsspillet til Gjensidige Kvindeliga og vores målsætning er at spille med i den bedste liga i 
løbet af få år. 
 
For yderligere at styrke vores setup, er vi på udkig efter frivillige, som vil tage ansvar for mindre opgaver – 
men som er af stor betydning. Pt. mangler vi følgende til vores team i AaB Kvinde Elitefodbold: 
 

 Kommunikations- og presseansvarlig 
 Kommerciel ansvarlig 
 Fan Engagement ansvarlig 
 Match-Day ansvarlig 
 Live streaming ansvarlig 
 Eventkoordinator 
 Sponsorkommunikator 
 Koordinator og blæksprutte 

 
Funktionerne er uddybet herunder:  
 
Kommunikations- og presseansvarlig  
Som kommunikationsansvarlig har du et tæt samarbejde med alle i organisationen samt med forskellige 
eksterne samarbejdspartnere samt med pressen. Dine primære opgaver vil være at:  
 

 Sikre en god og effektiv kommunikation og presseservice før, under og efter kampe 
 Lave en High light pakke efter kampen i samarbejde med live streaming ansvarlige 
 Samarbejde med Kvindeligakontorets kommunikationsansvarlige 

 
Kommerciel ansvarlig  
Som kommerciel ansvarlig har du et tæt samarbejde med ledelsen. Dine primære opgaver vil være at:   
 

• Udvide den nuværende sponsorkreds og andre samarbejdspartnere  
• Sørge for løbende markedsføring 
• Via sponsorkommunikatoren at sikre aktiv og løbende omtalt og PR af sponsorfamilien.  

 
Der er mulighed for en aftale om provision i forbindelse med sponsorsalg.  
 
Fan Engagement ansvarlig   
Som Fan Engagement ansvarlig har du et tæt samarbejde med den kommercielt ansvarlige, med den 
kommunikations- og presseansvarlige samt med den sportslige ledelse. Dine primære opgaver vil være at: 
  

• Opbygge en fankultur – herunder arbejde løbende på tilskuerrekruttering  
• Etablere et fan-setup omkring hjemmebanekampe 
• Planlægge og gennemføre underholdning og konkurrencer af forskellig karakter i forbindelse med 

hjemmebanekampe 
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Match-Day ansvarlig  
Som match-day ansvarlig har du et tæt samarbejde med sportschefen og dine primære opgaver vil være at:  
 

 Sørge for at stadion er klargjort til turneringskampe 
 Indløb, boldbørn, underholdning, speak og musik afvikles   
 Servicering af udehold og dommerstab  

  
Live streaming ansvarlig 
Som live streaming ansvarlig har du et tæt samarbejde med sportschefen og dine primære opgaver vil være 
at:  
 

 Opbygge og drive det nødvendige produktionsteam 
 Koordinere mellem de forskellige parter for at sikre bedst mulig live streaming 
 Sikrer et godt og effektivt samarbejde med ligaens streaming samarbejdspartner  

 
Eventkoordinator 
Som eventkoordinator har du et tæt samarbejde med den kommercielt ansvarlige. Dine primære opgaver 
vil være at: 
 

 Planlægge og gennemføre events 
 
Vores events kan have både sportslig og kommerciel karakter. Vi har f.eks. nogle events i tilknytning til 
særlige kampe og vi har events, som er målrettet vores sponsorer og netværk.  
 
Som eventkoordinator vil du komme i kontakt med mange mennesker i og udenfor AaB. 
 
Sponsorkommunikator 
Som sponsorkommunikator har du et tæt samarbejde med den sponsoransvarlige. Dine primære opgaver 
vil være at:  

 Lave PR for vores sponsorer i henhold til sponsorkoncept (bl.a. web, Facebook + interne sider) 
 
Som sponsorkommunikator har du kontakt med hele sponsorfamilien, og du vil få brug for dine evner til at 
kommunikere – såvel skriftligt som mundtligt.  
 
Koordinator og blæksprutte 
I denne funktion har du et tæt samarbejde med direktøren og sportschefen. Du er selv med til at definere 
dine opgaver, og der vil hele tiden være tale om forskellige opgaver, der dukker op.  
 
 
 
Hvis en – eller flere – af dem lyder som noget, der kan fange dig, så hold dig ikke tilbage med at kontakte 
direktør Pia Nielsen, på mobil 20682061 eller mail pn@effektfuld.dk  
 
Vi glæder os allerede til at have dig med på holdet, og når du bliver en del af AaB-teamet, kan du altid 
bruge os som reference. 


