Esbjerg Svømmeklub søger breddechef med udviklingsansvar

Esbjerg Svømmeklub er Sydvestjyllands største og førende svømmeklub med ca. 2500 medlemmer og vi
har ambitioner om at blive endnu flere. Klubben er velorganiseret og veldrevet med et stort
engagement fra medlemmer og forældre, samt en god opbakning fra kommunen. Der er aktiviteter i syv
haller heriblandt Svømmestadion Danmark, og der rådes over eget kontor/klublokale nær
Svømmestadion.

Vi søger en breddechef:
Esbjerg Svømmeklub er organiseret med et elite- og et bredde-/undervisningsspor, hvor der i hvert
område er ansat ansvarlige trænere, hjælpere og teamledere.
Den tidligere breddechef er i dag klubchef og derfor søger vi en afløser til rollen som breddechef. En
person der kan varetage driften og udviklingen af vores bredde- og undervisningstilbud. Det sker i
samarbejde med klubchefen, team lederne og de ca. 50 undervisere, vi har ansat.
Du får ansvaret for breddeafdelingens organisation og dens trivsel samt den løbende udvikling af vores
tilbud. Sæsonplanlægning, supervision og forældrekontakt er andre opgaver. Der er også mulighed for
at arbejde som træner.
Afhængig af din situation kan stillingen være en fuldtidsstilling, hvor du ud over rollen som Breddechef
også vil blive ansvarlig træner for to af vores yngste konkurrencehold. Alternativt kan der være tale om
en halvtidsstilling, hvor det kun er opgaverne som Breddechef, der indgår.

Vi tilbyder:
En fast stilling som breddechef med ansvar for drift og udvikling af svømmeskolen i samarbejde med
klubchefen.
Du får ansvar for
-

Ansættelse af nye undervisere i samarbejde med klubchefen
Udvikling/supervision af de ansatte undervisere, og sparring med dem i dagligdagen
Udvikling af nye aktiviteter
Ansvar for de ansatte teamledere
Planlægning af aktivitetslejre samt vores meget succesfulde Vandvakslejre
Diverse administrative opgaver, såsom vagtplan, afløsning, indberetning af timer
Eventuelt træner for vores yngste konkurrence hold, sæsonplanlægning, stævnedeltagelse m.m.

Om dig:
Vi leder efter en person der er:
-

Glad for at arbejde med børn og unge
Har erfaring med svømmeundervisning/træning
Er selvstændig, struktureret og kan tage initiativ
Kreativ og tænker i nye retninger
Er interesseret i at udvikle mennesker, og kan rumme forskelligheder
Åben og imødekommende med nemt til smil.

Arbejdstider, løn
Jobbet er ikke et almindeligt 8-16 job. Du vil primært være mest på fra middag og frem, men jobbet giver
også mulighed for en stor fleksibilitet, frihed og selvstændigt ansvar.
Løn aftales ud fra kvalifikationer og erfaring, pensionsordning.
Skriftlig ansøgning sendes til klubchef Mikkel Møller på mail: klubchef@esbjergsk.dk
Eventuelle spørgsmål til samme på tlf. 2621 0944

Arbejdssted:

Esbjerg

Ansøgningsfrist

15.02.2022

Ansættelse fra

01.05.2022 eller tidligere hvis muligt.

