
  

Svømmesport der bevæger 
 

Hovedstadens Svømmeklub er Danmarks største svømmeklub og landets næststørste idrætsforening, nu med mere end 

8.000 medlemmer. Vores vision er, at vi udvikler os til at være nordens stærkeste og mest inspirerende svømmemiljø. 

Vi kalder det et nordisk fyrtårn for svømmesporten. Vi er i alt 13 ansatte og mere end 220 timelønnede trænere. 

Klubben har undervisning og træning i 13 svømmehaller. Hele klubben arbejder hver dag benhårdt på at skabe den 

forandring, der vil gøre, at klubben kommer til at indfri visionen - vi har rammerne og potentialet! 

 

Vi søger en Controller 
 

BAGGRUND 

Hovedstadens Svømmeklub blev skabt i 2012 via en fusion mellem flere stærke svømmeklubber. 

Siden da har vi været i en rivende udvikling, som ser ud til at fortsætte i 2017, hvor vi får adgang til 

en ny svømmehal og flytter i egne klub- og administrationslokaler på Frederiksberg. Økonomien er 

stærk og sund, vi har sat gang i mange samarbejdsprojekter med kommuner og 

interesseorganisationer og så bliver vi hele tiden dygtigere i svømmehallerne. Vi elsker udvikling 

og initiativrigdom, men for at klubben kan fokusere på udvikling, skal der være et stærkt ”anker” i 

baggrunden.  

Til den opgave søger vi nu en controller. 

Controllerens hovedopgaver er selvstændigt at varetage Hovedstadens Svømmeklubs bogholderi, 

budgetopfølgning og kommunale tilskudsansøgninger. Herudover vil hovedopgaverne være: 

 Klargøring af materiale til brug for årsregnskab og kvartalsafslutninger 

 Projektregnskaber og beregninger til ansøgninger 

 Bogføring 

 Likviditets- og værdipapirstyring  

 Økonomisk rapportering 

 Månedlige budgetopfølgninger  

 Løbende lønsomhedstjek og omkostningsforbedringer 

 Lønudbetalinger fra Bluegarden 

 Lønafstemning og godkendelse af vagter og lønninger i online vagtplansystem, Planday 

 Oprettelse af vagtplanskabeloner i Planday 
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HVEM SØGER VI? 

Du skal naturligvis kunne dokumentere, at du har erfaring med opgaveområderne, gerne suppleret 

med arbejde i en frivillig organisation eller som frivillig i en forening. Foreningsforståelse vægtes 

højt. 

En eller flere kompetencer er herudover ønskelige.  

 

 Erfaring fra revisionsfirma eller lignende økonomifunktion  

 Erfaring fra idræt eller frivillig forening 

 Merkonom i regnskab 

 HD regnskab, min. 1. del 

 Microsoft Excel på superbrugerniveau  

 Gerne kendskab til e-conomic 
 

HVAD TILBYDER VI? 

 

 30 timer pr. uge med mulighed for fleksibel placering af arbejdstimerne 

 Sundhedsforsikring 

 Attraktiv firmapensionsordning 

 Betalt telefon 

 En masse engagerede rare kollegaer og frivillige  

 

Arbejdet foregår i hverdagen under fleksible og uformelle rammer, hvor samspillet med klubbens 

ansatte og frivillige ledere er prioriteret højt. Fra ca. 1. maj 2017 vil arbejdet foregå i nye 

omgivelser i forbindelse med Flintholm Svømmehal på Frederiksberg. 

 

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk og www.facebook.com/hovedstadens  

Send din ansøgning og CV til Lars Sørensen på lars@hsk.dk, og ring på 3114 6178 hvis spørgsmål. 

Du kan også via Lars rekvirere en mere udførlig jobbeskrivelse.  

Send gerne din ansøgning hurtigt, men sidste frist er mandag 12. december 2016. 

http://www.hsk.dk/
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