
 

Esbjerg Svømmeklub søger klubchef 
 
 
 
Da vores nuværende klubchef flytter fra Esbjerg, søger vi hermed en klubchef, der med reference til 

bestyrelsen, skal varetage den overordnede daglige ledelse, drift og udvikling af klubben. 

 

Om Esbjerg og Esbjerg Svømmeklub 

 

Esbjerg Svømmeklub er Sydvestljyllands største og førende svømmeklub med ca. 2500 medlemmer og 

med ambitioner om at blive endnu flere. I vores vision indgår et fokus på at bidrage til folkesundheden 

ved at bevæge sig, at lære alle børn og unge at svømme samt at skabe resultater på både nationalt og 

internationalt niveau. 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. Esbjerg 

Svømmeklub er organiseret med et elite- og et bredde-/undervisningsspor, hvor der i hvert område er 

ansat ansvarlige trænere hhv. en breddechef. Herudover er der ansat en deltids administrativ 

medarbejder. 

 

Dansk Svømmeunion har indgået en partnerskabsaftale med klubben som talentudviklingsklub i 

samarbejde med Esbjerg Kommune. 

 

Esbjerg er en attraktiv sportsby med eliteidrætsordning, sportscollege og flere store 

uddannelsesinstitutioner. Byen har et bredt udsnit af kulturelle tilbud og så ligger den smukt placeret ved 

Vesterhavet 
 
 
Ansvar 
 
Som klubchef får du ansvaret for den daglige ledelse, drift og udvikling af klubben i samarbejde med de 

tilknyttede trænere og breddechefen. Du får ligeledes budget- og økonomiansvaret. Det ansvar løftes i 

samarbejde med klubbens kasserer. 
 
Herudover vil dine opgaver være: 
 
• Sæsonplanlægning 
 

• Uddannelsesplanlægning 
 

• Ansættelse af medarbejdere 
 

• Administrative opgaver 
 

• Klubbens repræsentant i eksterne fora fx elitenetværk  
 

• Betjening af og kommunikation med klubbens medlemmer, forældre, kommune m.fl. 
 
Personen 

 
Vi forventer, at du har en stærk ledelsesmæssig profil, da du skal have den overordnede ledelse af 

trænerstaben. Derudover skal du have tilstrækkelig idrætsfaglig baggrund indenfor talentudvikling og 



eliteidræt til at kunne deltage i udviklingen af klubbens tilbud. Din baggrund kan være fra 

svømmeverdenen, men også fra andre idrætsgrene/-funktioner. 
 
Du skal være stærk til at planlægge samt finde det naturligt at kommunikere både med 

organisationen, medlemmerne, frivillige og eksterne interessenter. 
 
Du skal have passende økonomisk og administrativ viden til at kunne varetage den daglige drift af klubben. 
 

Eksekvering og løsning af opgaverne skal falde dig naturligt, ligesom det skal falde dig naturligt at delegere. 
 
Din erfaring kan du have fra en svømmeklub eller andre idrætsgrene og -funktioner. 
 
I øvrigt skal du have et godt humør og kunne lide at arbejde sammen med og omgås mennesker. 
 

Stillingen 

 
Du får et selvstændigt ansvar, og en stor indflydelse på klubbens udvikling. 
 

Jobbet er ikke et 8 – 16-job, hvilket du er bekendt med, da du kender rytmen i en forening. Der er til 

gengæld masser af udfordringer, en stor grad af frihed og selvstændigt ansvar. 
 
Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer. 

Klubchefen har bopæl i Esbjerg eller rimelig afstand heraf. 

Ansøgning 

 
Skriftlig ansøgning sendes til formand Jørgen Rathschau Sørensen på mail Rathschau@youmail.dk.  
Eventuelle spørgsmål til samme på tlf. 4078 3350. 
 

Ansøgningsfrist 29. april 19. 
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