
Vi söker dig som har
• Erfarenhet från simidro0
• E0 brinnande intresse för idro0 och 

föreningsliv
• Erfarenhet som ledare och från 

administra7on
• God förståelse av ekonomi med 

erfarenhet av budgetarbete
• Förmåga a0 nå mål, hålla deadlines och 

kommunicera på e0 välstrukturerat sä0
• Relevant högskoleutbildning eller 

kunskaper som bedöms likvärdiga

Om Danderyd Sim
Danderyd Sim är en ideell förening som bildades 1998 eFer a0 ha gå0 ur Danderyd Sport Klubb. Vi har ca 700
medlemmar. Det är en stabil förening med god ekonomi och goda fram7dsutsikter. Vår verksamhet sträcker sig från simskola 7ll 
masterssimning. Vi är en familjär förening med simmare på alla nivåer: SM medaljer, masterssimmare av 
världsklass, mo7onsverksamhet och populär simskola. Verksamheten sker på Mörbybadet och Vasabadet, båda belägna i 
Danderyd norr om Stockholm. Kansliet är beläget i Mörbybadet, som nås enkelt kommunalt eller med bil.

Danderyd Sim arrangerar varje år flertalet interna tävlingar som Stjärnjakt, klubbmästerskap och Sprint-KM, utöver de0a har vi e0 
tradi7onsenligt Luciasim.

Nu går föreningens klubbchef i pension eFer många års framgångsrikt arbete. Vi söker därför någon som kan ta över och fortsä0a
utveckla vår förening. Föreningen har utöver klubbchefen två halv7dsanställda och många 7manställda ledare.

Arbetsbeskrivning
Som Klubbchef är du ansvarig för all vår verksamhet, och rapporterar 7ll styrelsen. Du är vårt ansikte utåt gentemot medlemmar, 
föräldrar, kommun, förvaltningar, förbund och övriga relevanta organisa7oner. Arbetet är varierande och du kommer a0 arbeta 
både administra7vt på vårt kansli och opera7vt i de simgrupper där det finns behov. Du stö0ar och samarbetar med våra tränare 
för a0 kunna genomföra de idro0sliga planerna och de målsä0ningar som föreningen har. I tjänsten ingår ansvar a0 följa budgeten 
och administra7va uppgiFer som a0 planera och följa upp simskola och breddverksamhet samt fördela ledare 7ll dessa ak7viteter, 
anställningar, personaladministra7on och liknande. Arbets7derna följer en tränares verksamhet, vilket innebär arbete på dag7d, 
kvällar och helger.

Skicka in di0 CV och personliga brev 7ll ordförande gustafsson.sophia@gmail.com. Urval sker löpande och 7llsä0ning kan ske innan
sista ansökningsdag och vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt dock senast 30e april.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning med 6 månaders 

provanställning. Sysselsä0ningsgraden 
är 100%, 7llträde enligt 
överenskommelse under 
våren/sommaren

• Flexibelt arbete med stor frihet a0 
utveckla föreningen framåt

• Möjlighet a0 hyra överna0ningsbostad i 
Danderyd

Danderyd Sim söker en ny Klubbchef


