Breddechef i Silkeborg Svømmeklub
Silkeborg Svømmeklub søger en breddechef til at varetage administrative og svømmefaglige
opgaver primært med relation til klubbens breddeafdeling.
Vi har ca. 2.000 medlemmer fordelt på ca. 150 hold i 4 forskellige svømmehaller som undervises af
ca.60 instruktører.
Opgaver
De opgaver, som du i særlig grad skal have fokus på er:
- Den daglige drift med fokus på at motivere vore instruktører til at give vores medlemmer den
bedst mulige og lærerige oplevelse med vand.
- Planlægning af sæsonen 2018/2019 herunder rekruttering af instruktører, forestå
bassinprøver og sikre en god sæsonstart for både medlemmer og instruktører.
- Planlægning og gennemførsel af Silkeborg Svømmeklubs Aquaskoler.
- Være en aktiv back-up for Silkeborg Svømmeklubs unge-udvalg.
- Være med til at sikre sammenhæng i breddeafdelingens hold og til konkurrenceafdelingen.
Kvalifikationer
- Vilje og evne til at være til stede for klubbens medlemmer med base i klubhuset på Nylandsvej.
- Relevant uddannelse eller erfaring fra foreningsverdenen – gerne med svømning som
hovedområde.
- Evne og vilje til at samarbejde med mange forskellige mennesker – frivillige såvel som vores
fuldtidsansatte cheftræner og de øvrige konkurrencetrænere.
- Evner til arbejde selvstændigt.
- Opleves motiverende, udadvendt og imødekommende.
Vi tilbyder dig:
- Et selvstændigt og lærerigt job med et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor bestyrelse og øvrige
ansatte står klar til at bakke op.
- Ledelsesansvar for en stab af dygtige og dedikerede medarbejdere og frivillige.
- Et udadvendt job med bred kontaktflade, hvor du selv er med til at forme jobbet.
Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling. Ansættelsesvilkår aftales individuelt. Arbejdssted i det daglige er
Silkeborg Svømmeklubs klubhus v/ Svømmecenter Nordvest samt de tilhørende svømmehaller.
Yderligere information
Ved behov for yderligere information om stillingen kontakt formand Pia M Johansen på Tlf. 23 31 28
60.
Ansøgning
Har du lyst til at blive en del af udviklingen i SSK, så send din ansøgning og CV til Dennis Egrose
på dennis.egrose@gmail.com Samtaler forventes afholdt i juni måned, med tiltrædelse 1. august
2018.
Vi glæder os til at høre fra dig.

