
 

  

Svømmeskoleleder til Vejle Svømmeklub - du udvikler den nye måde at drive svømmeskole 
Vi ønsker fra 1. december at styrke organisationen, så fundamentet sikres til at kunne skabe fremtidens 

stærkeste svømmeklub.  

 

Vejle Svømmeklub Triton og Svømmeklubben Tempo er pr. 1. august 2016 slået sammen til Danmarks 8. største 

svømmeklub. I forlængelse af denne sammenlægning ønsker vi at ansætte en svømmeskoleleder, som kan lede 

og drive udviklingen i svømmeskolen samt skabe fundamentet for, at Vejle kommunes borgere får mulighed for 

at få den mest kvalificerede undervisning når det gælder vandaktiviteter. Visionen er, at enhver borger i Vejle 

Kommune skal have mulighed for at dyrke idræt i vand.  

 

Vi har et højt ambitionsniveau, når det gælder fremtidig udvikling og drift. Netop derfor er det vigtigt, at du som 

ny svømmeskoleleder nyder at kunne blive en del af en klub, hvor nytænkende udvikling og sikker drift bliver 

kardinalpunkter i fremtiden. Du får en central placering i organisationen, hvor du både skal kunne samarbejde 

med ansatte og frivillige, og være med til at lære organisationen, hvordan en undervisningsafdeling skal styres 

sikkert og effektivt.   

 

Følgende arbejdsopgaver bliver du ansvarlig for, i starten af ansættelsen: 

- Udvikle kvaliteten af eksisterende tilbud, samt nye tilbud i svømmeskolen.  

- Integration af svømmeskolerne i Triton og Tempo - du skal sikre ensretning af kvaliteten i de to afdelinger, 

herunder udvikle instruktørers og hjælpeinstruktørers kompetencer samt skabe den bedste pædagogiske 

ramme for god undervisning. 

- Udvikle og drive særlige tilbud i samarbejde med Vejle Kommune - samarbejdet med Vejle kommune 

vægtes højt i denne ansættelse. 

- Samarbejde med klubadministrationen, så organisationen geares til videreudvikling i de kommende år. 

- Skabe netværk med interessenter omkring klubben, så driften bliver så strømlignet som muligt - DGI, Dansk 

Svømmeunion og Vejle kommune bliver i fremtiden nogle af de vigtige samarbejdspartnere.   

 

I funktionen som svømmeskoleleder vægtes følgende kompetencer og kvalifikationer: 

- Du skal have en solid svømmefaglig viden, som tager udgangspunkt i svømningens grundfærdigheder.  

- Du har stået i spidsen i et lignende job, hvor udvikling og drift af idrætslige tilbud har haft størst fokus.  

- Du besidder social modenhed og har erfaring med at bevæge dig i et miljø og branche, som kræver en stor 

berøringsflade med mange forskellige interne og eksterne interessenter. 

- Dine lederskabsevner er veludviklede, og du har lyst til at tage ansvar for processen og de medarbejdere, 

som du er leder for og samarbejder med.  

- Med din personlighed inddrager du naturligt andre kollegaer og frivillige i organisationen - Vejle 

Svømmeklub ønsker at skabe et team inkl. bestyrelse, udvalg og frivillige, som sammen kan skabe udvikling 

og den højeste kvalitet. 

- Du skal kunne tænke nye løsninger og modeller for de mål, som vi sammen sætter op for svømmeskolen. 

- Du skal kunne sætte dig ind i ”forretningen” bag at drive en svømmeskole og svømmeaktiviteter. 

Forretningsmæssigt vil du dog blive bakket op at en bestyrelse, som har det forretningsmæssige i fokus. 

- Du skal kunne navigere i spændingsfeltet imellem frivillig forening og strømlignet forretning. 

 

I udgangspunktet er der tale om en fuldtidsstilling, hvor både morgen, aften og weekendarbejde kan 

forekomme. Vi er dog også åbne over for muligheden omkring at ansætte to dedikerede personer på deltid, 

hvis dette er med til at ovenstående opgaver bliver løst bedre og mere kompetent. Hvis du derfor kan se dig 



 

  
selv specielt kompetent og engageret i nogle af ovenstående opgaver, så håber vi, at du vil søge stillingen, 

med en præcision af de opgaver som du er den bedste til at løse. 

 

Jobbet bærer i høj grad præg af selvledelse, hvorfor fleksibiliteten omkring jobbets opgaver er stor. Vi tilbyder 

en attraktiv og konkurrencedygtig ansættelsespakke, hvor løn, fleksibilitet og videreuddannelse kombineres, så 

vi sikrer din udvikling. Vi ønsker i Vejle Svømmeklub at skabe fundamentet for langvarig ansættelse samt 

muligheden for at have de dygtigste medarbejdere. 

 

Ansøgning 

I ansættelsesprocessen samarbejder vi med virksomheden Talentum. Du kan derfor henvende dig til både 

Fredrik Seistrup fra Talentum på tlf. 26 22 79 97 og formand for Vejle Svømmeklub Ivan Kristian Pedersen på 

tlf. 99 55 49 27, såfremt du har spørgsmål til ovenstående. Læg eventuelt en telefonbesked med dit navn og 

nummer samt besked om, at det drejer som om svømmeskoleleder-jobbet, såfremt du ikke kan få fat på en af 

os. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.  

 

Tiltrædelse hurtigst muligt, eller senest 1. december. Du bedes sidst i din ansøgning argumentere for hvilket 

lønkrav, du har til din ansættelse. Ansøgningsfristen er den 20. september og din ansøgning skal sendes til 

fs@talentum.dk og formand@triton-vejle.dk. Der afholdes samtaler i uge 40. 
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