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Hovedstadens Svømmeklub er ikke kun Danmarks største svømmeklub, men også Danmarks tredjestørste idræts-

forening med tæt på 5.500 medlemmer. Vi vokser og har gang i en masse spændende udviklingsprojekter bla. om 

folkeskolesvømning, integration og konkurrencesvømning. Vi arbejder efter at blive et nordisk fyrtårn for 

svømmesporten. Vi er lige nu ti fastansatte, 20 konkurrencetrænere og ca. 200 trænere og hjælpetrænere ansat i 

svømmeskolen.  

 

 

Projektkoordinator til integrationsprojekt, svømning 
 

 

Projektkoordinator med kendskab til svømning søges – projektansættelse i 2 år. 

Hovedstadens Svømmeklub opnåede i 2013 økonomisk støtte fra Københavns Kommunes 

udviklingspulje til at starte fire svømmebaserede integrationsprojekter op i forskellige bydele i 

København. Vores nuværende projektkoordinator har fået job som klubbens nye 

svømmeskolechef, og vi har derfor brug for en ny kollega til at videreføre projekterne. De fire 

projekter gav i projektets første år mere end 100 nye medlemmer.  

To af projekterne drejer sig om kønsopdelt svømmeundervisning i Tingbjerg, et drejer sig om 

familiesvømning i Hyltebjerg Skolesvømmehal og et drejer sig om skolesvømning for en privatskole 

i Vanløse. Danmarks Idrætsforbund støtter via Get2Sport også projektet. 

Stillingen er en deltidsstilling og normeret til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. år.  
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For at få succes som projektkoordinator, så skal overordnede opgaveområder mestres: 

− projektledelse af de fire integrationsprojekter 

− koordination til to eksisterende integrationsprojekter 

− løbende opfølgning på at projekternes mål, økonomi og trænerrekruttering og 

afrapportering til Københavns Kommune og Hovedstadens Svømmeklub 

− rekruttering af medlemmer til projekterne 

− tilstedeværelse i de forskellige bydele og svømmehaller på ugentlig basis 

− uddannelse og udvikling af trænere involveret i projektet 

− rekruttering af trænere fra bydele involveret i projektet 

− deltagelse i de lokale bydelsnetværk for at sikre lokal forankring af integrationsprojekterne   

− deltagelse i Get2sport netværk hos Danmarks Idrætsforbund 

 

Vi forestiller os, at du som minimum besidder flere af følgende kompetencer: 

− erfaring med praktisk projektkoordination 

− erfaring med idrætsforeningsarbejde  

− erfaring som træner i en svømmeskole, og gerne med uddannelse og udvikling af 

svømmetrænere 

 

Hvis du i tillæg kan dokumentere erfaring fra arbejde i udsatte boligområder eller andet 

integrationsarbejde, så vil det være et plus for din ansøgning.  

Som person skal du kunne arbejde selvstændigt og være i stand til både at starte projekterne op 

og afslutte dem, så projekterne bliver kørt sikkert i hus i henhold til projektplanen. Du skal 

desuden have en god forståelse for mennesker og kunne kommunikere godt på flere plan på både 

dansk og engelsk. 

Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer, 

firmabetalt sundhedsforsikring, samt mulighed for at blive del af en frivillig firmapensionsordning.  

Har du lyst til at hoppe om bord og blive en del af udviklingen i Hovedstadens Svømmeklub? Så 

send din ansøgning og CV til Lars Sørensen på lars@hsk.dk, og ring på 3114 6178, hvis du har 

spørgsmål. 

Ansøgningsfristen er fredag den 3. oktober kl. 12.00.  

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk, www.hsk.dk/job og www.facebook.com/hovedstadens  


