
 
Klubdirektør til Hovedstadens Svømmeklub  

Fusionen mellem GI40Hermes og Svømmeklubben København, skaber Danmarks 
største svømmeklub og forening med over 4.000 medlemmer - Hovedstadens 
Svømmeklub.  
 
Hovedstadens Svømmeklub skal være en af Danmarks toneangivende 
svømmeklubber. Vi vil levere sublim svømmeundervisning til vores medlemmer og vi 
vil gerne gøre de bedste eliteklubber rangen stridig. Som klubdirektør skal du være 
med til at indfri de mål.  
 
Du skal varetage den daglige ledelse af Hovedstadens Svømmeklub og være daglig 
leder for vores fire ansatte i administrationen. Det tæller en kontoransvarlig, en 
regnskabsansvarlig, en svømmeskoleansvarlig og en eventansvarlig. Du skal være 
leder for vores cheftræner og trænerne i eliteafdelingen. Eliteafdelingen tæller to 
fuldtids trænere og otte deltidstrænere.  
 
Du vil være klubbens daglige leder og du har daglige beslutningskompetence. Men 
beslutningerne tages i tæt samarbejde og dialog med klubbens andre ansatte, der 
hver for sig dækker klubbens forskellige områder. Du har det overordnede ansvar, 
mens de enkelte ansvarlige har det praktiske og udførende ansvar. Tillidsbaseret 
ledelse og frihed under ansvar tror vi på. 
 
Overordnede krav og forventninger: 

 Strategi (se udviklingsplan og strategier her: 
https://www.dropbox.com/sh/mkzmuuf9kw61etp/3QRI0uDZe5 )  

o Implementere klubbens udviklingsplan og elitestrategi, vedtaget af 
bestyrelsen.  

o Strategiudvikling med bestyrelsen. Opfølgning og rapportering på 
strategier.  
 

 Varetagelse af interessenter 
o I samarbejde med klubbens forretningsudvalg, skal du varetage og 

facilitere de nødvendige kontakter til hhv. Københavns og 
Frederiksbergs kommuners embedsmænd og politikere.  

o Deltage i Svømmeunionens eliteklubnetværk.  
o Diverse løbende kontakt til forældre, svømmere, sponsorer, kommuner 

og andre eksterne interessenter. 
 

 Kommunikation 
o I samarbejde med formanden tegne klubbens ansigt udadtil.  
o Implementere klubbens kommunikationsstrategi. 

 
 Ledelse 

o Daglig ledelse af administrationen. 
o Leder for cheftræner og eliteafdelingen. 

https://www.dropbox.com/sh/mkzmuuf9kw61etp/3QRI0uDZe5


 
o Klubbens daglige leder. 

 
 Økonomi 

o Budget og regnskabsopfølgning i samarbejde med den 
regnskabsansvarlige og foreningens kasserer. Kasseren har det 
overordnede ansvar. 
 

 Sportslig udvikling 
o Ansvarlig for løbende at udvikle og implementere en sammenhængende 

sportslig linje fra øverst til nederst i pyramiden; fra elite 1 til de første 
svømmeskole hold. 

o Sikre tværgående indsatser og samarbejder i svømmeskolen. Eks. 
arbejde med at sætte rekrutteringen til polo og synkro i struktur.  

o Eksponere alle klubbens tilbud for svømmeskolebørn 
o Sportslig sparring med cheftræneren for eliteafdelingen og trænerne i 

eliteafdelingen.  
o Løbende udvikle vores undervisningstilbud. 

 Du refererer til formanden/bestyrelsen. 

Hvem er du? 

 Du har en stærk sportslig kompetence. Og du brænder for bredden og eliten.  
 Du har en solid forståelse for foreningsverdenen og vores vilkår, herunder det 

at arbejde med frivillig arbejdskraft.  
 Du kan lede og fordele opgaver og implementere strategier. 
 Du tror på tillidsbaseret ledelse 

Praktiske informationer 

Vi vil gerne modtage din ansøgning inden 14.5.2012. Startdato efter aftale. Løn 
forhandles efter kvalifikationer. Der kan medvirke ekstern konsulent i 
ansættelsesforløbet.  

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte Formand Allan Nyhus på 
allan@gi40hermes.dk / tlf. 2219 2305.  

Ansøgning mailes til allan@gi40hermes.dk  

Du kan læse mere om klubberne på www.gi40hermes.dk / 
http://www.svoemmeklubben.dk/ Når fusionen mellem de to klubber træder i kraft, 
forventeligt 1. Maj 2012, kan du finde os på www.hsk.dk  
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