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Gladsaxe svømmeklub søger deltids kontormedarbejder  
Vi søger en serviceminded, positiv, og selvstændig kontormedarbejder, der har lyst 
til at vejlede og servicere vores medlemmer med overblik og smil i stemmen samt 
at tage sig af det administrative arbejde i svømmeklubben. 
 
Stillingen kan sammensættes på flere måder og tilpasses i ugentlig arbejdstid, alt 
efter dine ønsker, muligheder og kompetencer. Det er med andre ord ikke et krav, 
at du skal kunne varetage samtlige nedenstående opgaver. 
 
 
Arbejdsopgaver: 
 
• Vejledning og hjælp til vores medlemmer på telefon og e-mail i forbindelse 

med tilmelding til svømmehold og andre praktiske spørgsmål (telefontid 2-3 
gange om ugen efter aftale) 

• Løbende infobreve til klubbens medlemmer og trænere 
• Udarbejdelse af holdplan for hver ny sæson i samarbejde med klubbens 

sportschef og sportslige konsulent (maj-juni og august-september kan være 
travle perioder) 

• Administration af medlemsdatabase, ventelister, events (foretages pt. i 
Klubmodul) 

• Opdatere holdoversigter og anden information til klubbens trænere 
• Ad hoc opgaver for/i samarbejde med trænere og ledere i forbindelse med 

stævner, arrangementer, og nye projekter 
• Administration af løn for klubbens trænere 
• Bogføring og fakturering  
• Lave kontrakter og hente børneattester 
• Indkøb af materialer (tøj, kontorartikler mv.) 
• Administration i forbindelse med adgange (saltobrikker) og bookinger af 

vandtid og mødelokaler i samarbejde med svømmehallernes og kommunens 
administration 

• Deltagelse i 4 årlige trænermøder  
• Deltagelse i 2-3 årlige netværksmøder i kommunal- eller forbunds-regi  
• Mulighed for at undervise på bassinkanten 
 
 
Vi forventer, at du har erfaring med kontorrelaterede opgaver. Det vil være en 
fordel, hvis du før har arbejdet med databaser, avanceret tekstbehandling og 
hjemmeside-opdatering og er god til at sætte dig ind i nye systemer (vi arbejder 
pt. i ProLøn og Klubmodul).  
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Du skal være trives med både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med 
klubbens trænere og ledere.  
Endvidere har du en imødekommende og glad personlighed og gerne erfaring fra 
et servicefag. Kendskab til svømning eller anden sport vil være en fordel, men er 
ikke et krav.  
Du kan bevare overblikket og holde flere bolde i luften samtidigt, og du har en lyst 
og gejst til at få det hele til at gå op i en højere enhed.  
 
Gladsaxe Svøm er en forening, og medlemmernes aktiviteter ligger ofte i 
aftentimerne og weekenderne. Derfor vil der også ind i mellem være enkelte 
aften-møder og -arrangementer. Der er desuden både mulighed for at arbejde 
på kontoret og hjemmefra. Dette aftales nærmere ved ansættelse. 

Løn efter kvalifikationer. 
 
 
Ansøgningsfrist: 25. oktober 2018 
 
Start: 1. December eller tidligere 
 
Har du nogle spørgsmål, kan du rette dem til Luise Hald Dybkjær på 
luisehald@gmail.com. 
 
Ansøgning (Mrk. Kontormedarbejder) og cv sendes ligeledes til: 
luisehald@gmail.com. 
 
 
 
 


