Klubchef til Svømmeklubben KVIK
Har du lyst til at være med til at videreudvikle vores klub samt sikre en
fælles retning for klubbens store og engagerede ”familie” af medlemmer,
ansatte og frivillige? Kan du bevæge dig ubesværet mellem strategiske
opgaver og daglig drift, samtidig med, at du er en nærværende leder og

sparringspartner for klubbens mange ansatte? Så er det dig, vi leder efter.
Svømmeklubben KVIK blev dannet i 1933, og har i dag mere end 2.700 medlemmer. Klubbens aktiviteter
omfatter svømning, vandpolo og triatlon. Svømmeafdelingen rummer flest medlemmer, der fordeler sig på
en svømmeskole, konkurrence, en medleyafdeling og et masters-hold. Derudover er klubben vært for en
række årlige stævner og events på tværs af de tre.
Klubben er gennem de sidste år vokset kraftigt, og vi har derfor brug for en dedikeret klubchef, der kan være
med til at professionalisere og løfte klubben yderligere. I den nyoprettede stilling som klubchef vil du
referere til klubbens bestyrelse, der består af 5 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

En dygtig leder, der både kan udvikle og eksekvere
Som klubchef skal du være med til at sætte retning for klubben, løbende identificere og implementere nye
værdiskabende forretningsmuligheder, holde styr på klubbens budget og økonomi samt lede klubbens
vigtigste ressource, nemlig vores ansatte og frivillige. Dine primære opgaver omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig personaleleder af klubbens ansatte, der omfatter 3 fuldtidstrænere, 1 svømmeskoleleder
(med ca. 70 timelønnede medarbejdere i reference), 1 administrativ medarbejder samt et stort antal
frivillige
Klubudvikling og strategi, herunder igangsætte nye indtjeningsskabende aktiviteter
Fastlægge og implementere en kommunikations- og brandingstrategi i samarbejde med klubbens
kommunikationsudvalg
Fundraising for klubben i samarbejde med klubbens sponsorudvalg
Løbende kontakt og samarbejde med klubbens mange interessenter, herunder forældre, svømmere,
sponsorer, kommuner samt andre eksterne parter
Ansvarlig for overholdelse af budgetrammer, løbende budgetopfølgning og -overblik samt sparring
og samarbejde med klubbens kasserer omkring budget og økonomi generelt
Sparringspartner for bestyrelsen samt deltagelse i bestyrelsesarbejdet, hvor dette er relevant
Supportere bestyrelsen i forhold til mødeafholdelse, herunder udarbejde oplæg samt planlægge og
følge op på beslutninger
Repræsentere klubben i diverse udvalg, herunder Elitenetværk og i Dansk Svømmeunion

Din profil
Det er vigtigt, at du er en synlig og tilgængelig leder på alle niveauer i klubben, samt at du er tydelig i din
kommunikation, så alle ved, hvor de er på vej hen og arbejder i samme retning. Du er en dygtig netværker,
der har fingeren på pulsen, både inden- og udenfor klubben. Du er visionær og strategisk, men er også
pragmatisk, når det gælder om at få omsat ideer og planer til virkelighed. Du er ikke bange for at udfordre
status quo, men du forstår også, at du, som leder af en medlemsorganisation, kun kan indfri klubbens mål
ved at motivere og engagere klubbens mange frivillige kræfter. Endelig har du fokus på at skabe de bedst

mulige rammer for klubbens resultater på kort og længere sigt, både hvad angår resultater i vandet, trivsel i
klubben samt klubbens aktiviteter og økonomi.

Der er mange veje ind til jobbet, men du har dokumenteret erfaring (og resultater) med fundraising og
ledelse af frivillige. Du har erfaring med klubarbejde fra den sportslige verden, men ikke nødvendigvis
svømning. Du har derudover forståelse for budget og regnskab.

Din nye arbejdsplads
KVIK har klublokale og kontor i Kastrup Svømmehal, og det er her, du får din daglige arbejdsplads. Bemærk,
at der af og til må regnes med weekend- og aftenarbejde i forbindelse med fx arrangementer, møder mv.
Ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes til job@kvikkastrup.dk senest d. 31. august. Samtaler afholdes i september måned.
Har du spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte formand Jan Urban på e-mail formand@kvikkastrup.dk.

