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Gentofte Svømmeklub søger klubchef 

I Gentofte Svømmeklub har vi besluttet at oprette en ny stilling som klubchef, der skal være med til 

at videreudvikle klubben og indfri vores ambitioner om, at vi kan gøre os gældende i toppen af 

Danmark for både årgangssvømmere, juniorer og på seniorplan. Samtidig skal vi som klub være et 

attraktivt tilbud for alle børn, unge og voksne, der ønsker at lære at svømme og dyrke svømning og 

anden vandsport på motionsplan.  

Vi er godt på vej, men der også et stort arbejde at løfte de kommende år.  

Den ideelle kandidat har stor viden om og passion for svømning, ledelseserfaring, erfaring med 

foreningsarbejde og har lyst til at samarbejde med klubbens mange forskellige aktører – herunder 

svømmere, trænere, administrative medarbejdere, forældre og andre frivillige, Gentofte Kommune, 

skoler og gymnasier, sponsorer, andre klubber, Dansk Svømmeunion og Team Danmark.  

Klubchefen refererer til bestyrelsen.  

Arbejdsopgaverne er bl.a.:  

• Ledelsesansvar for administrationen, trænerne i K-afdelingen og lederen af svømmeskolen 

• Budgetansvar 

• Samarbejde med Gentofte Kommune om bl.a. talentudvikling og eliteidræt, den politisk 
beslutning om at undersøge mulighederne for at bygge en ny svømmehal i kommunen og 
videreudvikling af GFO-svøm.  

• Videreudvikling af vore tilbud til nuværende og nye medlemmer 

• Kommunikation til både medlemmer og omverden 

• Sponsorer/fundraising 
 

Du har meget gerne: 

• Ledelseserfaring 

• Stærke kommunikative evner 

• Økonomierfaring 

• Dokumenterede erfaringer med resultatskabelse 

• Gode evner til at skabe og dyrke netværk 

• Indsigt i og stor interesse for svømning – eller anden sport på eliteniveau 
 

Vi tilbyder:  

• En klub der bygger på fællesskab, viljen til resultater og glæden ved vand 

• En klub, hvor vi lægger vægt på dygtige trænere fra svømmeskole til elite 

• En stærk konkurrenceafdeling med endnu større ambitioner 

• Stor mulighed for at påvirke dine arbejdsopgaver og din arbejdsdag 

• Fast løn efter aftale 
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Du kan læse mere i den uddybede stillingsprofil HER. Du er også velkommen til at kontakte formand 

Henrik Larsen på telefon 61631054, eller mail formand@gentofteswim.dk, hvis du har uddybende 

spørgsmål til jobbet.  

Hvis stillingen som klubchef er noget for dig, glæder vi os til at høre fra dig senest den 25. oktober, 

kl. 12. Vi holder ansættelsessamtaler den 26. og 27. oktober. Vi forventer, at stillingen besættes fra 

1. december 2017 eller snarest muligt der efter.   

Send din ansøgning til formand for Gentofte Svømmeklub, Henrik Larsen: 

formand@gentofteswim.dk.  

Der er nedsat et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra bestyrelsen. Alle ansøgninger 

behandles fortroligt.  
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