Tune IF Svømning søger svømmeskoleleder
Vi søger en administrativ leder til Tune & Ishøj’s svømmeskole som gennem empati, indlevelse og
professionalisme sikrer medlemsoplevelser i særklasse - og ikke mindst, udviser en proaktiv adfærd
som er med til at skabe vækst.
Du bliver svømmeskolens daglige leder og får ansvaret for alle de administrative opgaver der
relaterer sig til det at drive en svømmeskole. Derudover bliver du bindeled til svømmehallens
personale, GTI, Tune IF Hovedforening og bestyrelsen.
Du kommer til at arbejde tæt sammen med Tune svømmeskoles cheftræner, lederen af Greve
svømmeskole, cheftrænerne i GTI samt de mange frivillige kræfter.
Vores ambition er, i samspil med vores konkurrenceafdeling (GTI), at skabe de bedste rammer og
oplevelser for alle vores medlemmer.
Om jobbet:
Der er tale om en 30 timers stilling med konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer,
Du får ansvar for administration og medlemsstyring af svømmeskolen, og skal, i tæt samarbejde
med Tunes cheftræner, udarbejde sæsonplaner, hvor I sikrer optimal udnyttelse af vandtid.
Du får ansvar for planlægning og afholdelse af aktiviteter som jule- og mærkestævne, planlægning
af førstehjælpskurser, bassinprøver m.m, samt administration af børneattester, kontrakter etc.
Du er vores ansigt udadtil i relation til kommunikation og samarbejde med svømmehallen, andre
svømmeklubber og kommunen. Du får ansvaret for kommunikation med medlemmerne,
udfærdigelse af pressemeddelelser, udfærdigelse af indlæg til klubnyt m.v.
I sommerferien afholder vi Aqua- og Ocean Rescue Camps. Din opgave er at forberede, planlægge,
gennemføre og evaluere begge Camps.
Vi har brug for at du jævnligt er synlig i hallen når der er undervisning (faste tidspunkter) og at du
er til rådighed på vores klubkontor på udvalgte tidspunkter.
Af andre opgaver kan nævnes opdatering af vores hjemmeside, lønadministration og samarbejde
med svømmehallens personale.
Det vil være en fordel, hvis du også i mindre omfang kan indgå som underviser i vores
svømmeskole.
Din profil og baggrund:
Du ser en ære i at udføre de administrative opgaver effektivt og med høj kvalitet og du brænder for
at være dagligt bindeled mellem svømmeskolen og dens medlemmer,

Du besidder svømmeteknisk faglighed – og har erfaring med undervisning på kanten.
Du er initiativrig og i stand til at eksekvere på egne og andres ideer.
Du er udadvendt, rummelig og god til at kommunikere, i både skrift og tale, med børn og forældre
fra alle dele af vores samfund.
Du brænder for at udvikle vores svømmeskole, herunder også med nye tiltag, som kan styrke vores
medlemstilgang.
Erfaring fra lignende stillinger er en fordel.
Lidt om os:
Du bliver ansat i Tune IF, Svømning, som er en afdeling af Tune IF, Hovedforening.
Opgaverne du skal løse relaterer sig både til Tune og Ishøj svømmeklubber samt i begrænset
omfang for GTI. Vi er to velfungerende svømmeklubber der tilbyder svømmeundervisning for alle.
Svømmeskolen i Tune:
Ca. 1000 medlemmer - med 30 instruktører og hjælpeinstruktører
Undervisningen foregår onsdag, fredag og søndag i Greve Svømmehal
Svømmeskolen i Ishøj:
Ca. 400 medlemmer - med 16 instruktører og hjælpeinstruktører
Undervisningen foregår mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i Ishøj Svømmehal
Lyder stillingen som noget for dig så send os din ansøgning inden mandag d 17. september 2018
Tiltrædelse snarest muligt.
Du bedes fremsende din motiverede ansøgning og CV til Tune IF, Svømnings formand Camilla
Beckmann via e-mail: svoemning@tune-if.dk. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Næstformand Marianne Sørensen på tlf. 61 20 59 12 eller
formand Camilla Beckmann på tlf.: 61 22 60 17
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Tune IF Svømmeafdeling

