
   

Malmö Kappsimningsklubb söker Sportchef 

Malmö Kappsimningsklubb är en av Malmös största föreningar med drygt 4000 medlemmar och är etablerade 

som en av Sveriges främsta simidrottsföreningar. Föreningen driver en bred verksamhet inom simning och 

simhopp och har under flera decennier huserat flertalet landslagsaktiva inom både simning och simhopp.  

Malmö Kappsimningsklubb grundades år 1982 som ett elitlag, av moderföreningarna Malmö Simsällskap och 

Limhamns simsällskap.  

Sedan 2016 har en total sammanslagning av moderföreningarna gjorts och idag innefattar Malmö 

Kappsimningsklubb också all verksamhet som tidigare drevs i moderföreningarna.  Vi bedriver större delen av 

vår verksamhet på simhallsbadet i centrala Malmö där vi också har vårt kansli. Under sommarmånaderna 

flyttar stora delar av verksamheten ut till Lindängsbadet. 

  

 

Om Tjänsten:  

För att utveckla den idrottsliga verksamheten ytterligare söker vi en sportchef, vilket är en ny roll inom 

föreningen. Sportchefens ansvarsområde kommer att innefatta hela föreningens tävlingsverksamhet, både 

simning och simhopp.  

Sportchefen kommer ha ett direkt personalansvar med delegerat arbetsmiljöansvar för de anställda i 

tävlingsverksamheten. Sportchefen förväntas kunna ta beslut som berör den idrottsliga verksamheten och 

kommer att vara ansvarig för den idrottsliga verksamhetens utveckling, resultat och måluppfyllelse samt att 

årligen i tävlingsverksamheten leda arbetet med att ta fram och säkerställa att den ekonomiska planen följs.  

Som sportchef i Malmö Kappsimningsklubb kommer du att arbeta ur ett operativt, taktiskt och strategiskt 

perspektiv. Operativt leder och kvalitetssäkrar du verksamheten i den årliga verksamhetsplanen, ur både ett 

sportsligt och ekonomiskt perspektiv.  

Sportchefen förväntas även leda taktiska och strategiska utvecklingsarbetet i tävlingsverksamheten och 

tillsammans med övrig personal genomföra verksamhetsplanen i enlighet med föreningens strategi och mål, att 

vara landets ledande simidrottsklubb. Detta innefattar bland annat att ansvara för arbetsuppgifter som 

omvärldsanalys samt att ur sportslig synvinkel marknadsföra föreningen och hålla kontakt med media.  

 

 

Profil 

Vi söker en positiv person med idrottsbakgrund, gärna inom simidrott, med hög motivation och drivkraft. Är 

van vid att ta beslut, handlingskraftig, kommunikativ, lyhörd och flexibel i sitt ledarskap och trivs med att arbeta 

i team.   

 

Krav 

• Erfarenhet av arbetsledning med mål- och resultatdrivet arbete. 

• Tidigare erfarenhet från idrott.  

• Erfarenhet av personalansvar 

• Erfarenhet av budget- och ekonomiansvar. 

  

Meriterande 

• Relevant akademisk utbildning 

• God svenska och engelska i tal och skrift 

 

 

Övrigt 

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med oreglerad arbetstid, som inleds med en 6 månaders provanställning. 

Arbete på obekväma tider förekommer då verksamheten i stor utsträckning bedrivs på kvällar och helger. 

Malmö Kappsimningsklubb är anslutna till Unionens kollektivavtal. Vid anställning samt 1 gång vartannat år 

begär vi utdrag belastningsregistret.  

 

 

 

Ansökan och frågor  

Du ansöker genom att skicka in ditt CV och personligt brev till johan.gustavsson@malmokappsim.se  

Sista ansökningsdag är den 21 februari 2023. Ansökningarna behandlas löpande och tillsättandet kan ske före 

sista ansökningsdag, skicka gärna in din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten kontakta Johan Gustavsson, 

Klubbdirektör på 0769 - 37 61 42. 


