
Odder Svømmeklub søger ansvarlige leder  
for undervisningsafdelingen 
 
Odder Svømmeklub søger en breddeansvarlig, som skal varetage den daglige ledelse af svømmeklubbens 
breddeafdeling, og som på profitabel vis kan udvikle klubbens tilbud til medlemmerne. Svømmeklubben har over 
1300 medlemmer og mere end 40 trænere ansat. 
 
Som breddeansvarlig bliver dine opgaver 

 Klubben skal opnå mindst 1400 medlemmer hver sæson. 

 Du har det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift og udvikling af breddeafdelingen. 

 Vikardækning i tilfælde af trænerfravær. 

 Du bliver ansvarlig for rekruttering, fastholdelse og udvikling af trænere og hjælpetræneres faglige 
kompetencer, samt sikre den røde tråd i undervisningen på tværs af niveauerne i svømmeskolen. 

 Du skal sikre trivsel blandt klubbens medlemmer, forældre og trænere. 

 Du skal udvikle og oprette nye tiltag i svømmeklubben, eksempelvis Aqua skoler. 

 I samarbejde med cheftræneren for konkurrenceafdelingen skal du være med til at optimere tilgangen af 
talenter til klubbens konkurrencehold. 

 
Vi søger en breddeansvarlig som 

 Har en relevant uddannelse og erfaring fra foreningsverdenen med svømning som hovedområde. 

 Har undervisningserfaring indenfor svømning eller vandaktiviteter. 

 Kan samarbejde med mange forskellige mennesker – frivillige, ansatte, idrættens organisationer og andre 
foreninger. 

 Kan arbejde selvstændigt. 

 Er jordnær og praktiker, der ikke går af vejen for at hjælpe til i klubben, når der er ekstra behov. 

 Er struktureret og resultatorienteret. 

 Er god til at kommunikere skriftligt og mundligt i en god tone. 

 Opleves motiverende, udadvendt og imødekommende. 
 
Vi kan tilbyde dig 

 Et selvstændigt og fleksibelt job, hvor du er en vigtig brik i at skabe en af Jyllands bedste og mest 
velfungerende svømmeklubber 

 Ledelsesansvar for en stab af dygtige og dedikerede medarbejdere og frivillige  

 Et udadvendt job, hvor du selv er med til at forme jobbet 

 Løn efter kvalifikationer 
 

Løn og ansættelsesvilkår 

 Jobbet er 15-25 timer om ugen alt efter din profil. Vi tilbyder en fast stilling pr. 15. februar 2016 og en 
lønpakke modsvarende dine kvalifikationer.  

 Arbejdssted i det daglige er Spektrum Odder Svømmehal. 
 

Yderligere information 
Ved behov for yderligere information om stillingen kontakt formand Lars Rasmussen på tlf. 20861123. 
 
Ansøgning 
Ansøgningen med relevant dokumentation sendes pr. mail til formand@oddersvoem.dk. Ansøgningsfrist 27. 
januar 2016.  Samtaler forventes afholdt i uge 5. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Formand Lars Rasmussen 
Odder Svømmeklub 


