
Stillingsannonce

Esbjerg Svømmeklub søger klubchef

Da vores nuværende cheftræner og klubchef har fået en ny stilling i Dansk Svømmeunion, søger vi hermed 
en klubchef, der med reference til bestyrelsen, skal varetage den overordnede daglige ledelse og drift af 
klubben.

Esbjerg Svømmeklub er organiseret med et elitespor og et bredde- og undervisningsspor, hvor der i hvert 
område er ansat ansvarlige trænere hhv. en breddechef. Herudover er der ansat en deltids administrativ 
medarbejder. 

Ud over ansatte er der knyttet en lang række frivillige, der udfører mange af de forskelligartede opgaver i 
forbindelse med stævner og andre arrangementer.

Klubben er Elite+ certificeret og har som mål at være blandt de førende eliteklubber i Danmark. I Bredde- og
Undervisningsafdelingen er oplevelser, læring, udfordringer og fællesskab i højsædet. Og naturligvis at lære 
at svømme.

Opgaven

Som klubchef får du ansvaret for den daglige 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

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

Personen

Vi forventer, at du har en stærk ledelsesmæssig profil, har tilstrækkelig svømmefaglig baggrund til at kunne 
deltage i udviklingen af vore tilbud og have den overordnede ledelse af trænerstaben. 

Du skal være stærk til at planlægge samt finde det naturligt at kommunikere både med organisationen, 
medlemmerne, frivillige og eksterne interessenter. 

Eksekvering og løsning af opgaverne skal falde dig naturligt, ligesom det skal falde dig naturligt at delegere.

Du skal have passende økonomisk viden og sans.

Din erfaring kan du have fra en svømmeklub eller andre foreninger.



I øvrigt skal du have et godt humør og kunne lide at omgås mennesker.

Stillingen

Jobbet er ikke et 8 – 16-job, hvilket du er bekendt med, da du kender rytmen i forening. Der er til gengæld 
masser af udfordringer, en stor grad af frihed og 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.

Asnøgningsfrist 31. oktober 2014.

Esbjerg Svømmeklub er resultatet af en fusion mellem Swim Team Esbjerg og West Swim i 2013. Klubben har ca. 1.500 medlemmer 
og er Elite + certificeret af Dansk Svømmeunion. Vores mission er at opbygge og udvikle svømmekompetencer for alle fra baby til 
verdensmester. Klubben har adgang til adskillige svømmehaller herunder også til det moderne Svømmestadion Danmark.   
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