S02 söker ny Klubbchef
Simklubben S02 är en anrik förening med ca 550 medlemmar från Göteborgsregionen. Klubben
bedriver tävlingsverksamhet, breddverksamhet och simskola. Simlinjen ligger till grund för all vår
verksamhet som vi bedriver på fem bad i Göteborg. Vår huvudverksamhet sker vid Valhallabadet
men vi har också verksamhet vid Lundbybadet, Kärrabadet, Frölundabadet och Angereds Arena.
Vårt kansli är beläget i Valhallabadets lokaler.
Vår organsation består idag av en Klubbchef, en Chefstränare, en Marknads- och utvecklingschef
samt en Simlyftsansvarig, alla anställda till 100%. Utöver detta har vi ca 30 personer som arbetar
i våra simskolor och vår träningsverksamhet.
S02 arrangerar varje år två tävlingar, Barracuda Race och Sjörövarsimmet samt andra
arrangemang som Swim of Hope, ett tillfälle för våra simmare att simma in pengar till
Barncancerfonden.
Vi söker nu en ny Klubbchef då vår nuvarande har åtagit sig nya utmaningar utanför vår
förening.

Arbetsbeskrivning
Som Klubbchef är du ansvarig för vår verksamhet. Du ansvarar för verkställande av styrelsens
beslut, strategier och verksamhetsplaner. Du leder och fördelar arbetet på kansliet.
Tillsammans med vår Marknads- och utvecklingschef jobbar du fram nya idéer och utvecklar vår
förening.
Du är direkt underställd styrelsen och avrapporterar verksamheten regelbundet på våra
styrelsemöten.
Du stöttar och samarbetar nära med vår Chefstränare för att kunna genomföra de idrottliga
planer och målsättningar som klubben har och tillsammans med vår Simlyftsansvarig ser du till
att vårt åtagande mot Göteborgs Stad uppfylls så att skolorna får hjälp att uppnå sina
kunskapskrav.
Du är vårt ansikte mot kommun, förvaltningar, förbund och övriga relevanta organisationer, en
uppgift du delar med våra övriga kanslimedlemmar.
I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som att planera och följa upp simskola och
breddverksamhet samt att fördela instruktörer till dessa aktiviteter, anställningar,
personaladministration och liknande.

Din profil
Vi söker dig som:
•

Är engagerad och tycker om att jobba med föreningar och idrott, det är meriterande om du
har jobbat inom simning.

•
•

Tycker om att administrera, driva och utveckla organisationer.
Är bra på att jobba i team och ser möjligheter med att ha flera olika medarbetare.

•

Vill utveckla både dig själv och andra. Det är ett plus om du har erfarenhet av
personalledning och personalansvar.

Ansökan
Välkommen att skicka din ansökan och CV till pernilla.dittmer@S02.nu senast den 15/9. Urval och
intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontakta vår ordförande, pernilla.dittmer@S02.nu alt 072-887 07 32.
Vi ser fram emot din ansökan!

