Lyngby Svømmeklub søger ambitiøs Klubmanager.
For at drive Lyngby Svømmeklub (LSK) fremover, har bestyrelsen besluttet at ansætte en Klubmanager. Vi søger
derfor en dygtig Klubmanager, der kan hjælpe bestyrelsen med at føre ambitionerne for LSK ud i livet.
Opgaverne som vores Klubmanager skal løse er mange og vægten vil være på klubudvikling for både bredde og
elite samt optimering af klubbens drift, således at der sikres flest mulige ressourcer til den sportslige udvikling.
Ud over dette skal Klubmanageren i det daglige, sammen med den øvrige administration, stå for driften af
klubben.
Vi forventer at du er sikker i kommunikation, kan dokumentere forenings- og forretningsforståelse, er stærk i
regnskab og markedsføring samt har en personlig gennemslagskraft. Kendskab til foreningssvømning vil være en
fordel men ikke nogen forudsætning. Erfaring fra elitesport en fordel.
Arbejdsopgaverne er bl.a.:






Ledelsesansvar for administrationen, trænerne i konkurrenceafdelingen og lederen af svømmeskolen
Budgetansvar
Samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune
Videreudvikling af vore tilbud til nuværende og nye medlemmer
Kommunikation til både medlemmer og omverdenen

Du skal besidde følgende kvalifikationer:







Dokumenteret ledelseserfaring
Stærke kommunikative evner
Økonomierfaring
Markedsføring
Dokumenterede erfaringer med udvikling og resultatskabelse
Gode evner til at skabe og dyrke netværk

Vi tilbyder:






En klub der bygger på viljen til resultater og glæden ved vand
En klub, hvor vi lægger vægt på dygtige trænere fra svømmeskole til elite
En stor og stærk konkurrenceafdeling med ambitioner
Stor mulighed for at påvirke dine arbejdsopgaver og din arbejdsdag
Fast løn efter aftale øvrige ansættelsesvilkår fastlægges efter aftale

Klubmanageren refererer i det daglige til bestyrelsen eller den af bestyrelsen udpegede kontaktperson.
LSK tilbyder et spændende og udfordrende job i en ambitiøs svømmeklub med ca. 2000 medlemmer. Vi har en
solid økonomi og et godt foreningsmiljø, hvor frivillige og ansatte arbejder sammen om at skabe de bedste
rammer for klubben. Sportsligt har LSK igennem mange år været en del af toppen af dansk svømning, en position
vi ønsker at fastholde. Yderligere information om LSK kan findes på www.lsk.dk.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte formand Claus Stenholt på tlf.: 51606060. Din
ansøgning bedes mærket ”klubmanager” og sendt elektronisk til clausstenholt@yahoo.dk. Processen omkring
ansættelse af Klubmanager vil være en løbende indkaldelse af egnede kandidater til samtale.
Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

