Klubchef til H2Odense
H2Odense søger en klubchef til at udvikle klubben.
Vi har en svømmeskole med ca. 2000 medlemmer, en konkurrenceafdeling på ca. 150 svømmere samt en vandpoloog en synkro-afdeling. H2Odense er i januar 2017 startet som en sammenlægning af aktiviteterne i Odense Svømmeog Livredderforening, Odense Svømmeklub og Swim Team Odense.
H2Odense stræber efter at etablere et kontinuert og produktivt talentarbejde, som skal være grundlaget for vores
nationale og internationale ambitioner.
Stillingen er nyoprettet, hvilket vil give mulighed for at få indflydelse på arbejdsopgavernes udvikling og tilpasning.
Der er tale om en fuldtidsstilling med fleksible arbejdsforhold, men synlighed i klubben er nødvendig og det
forventes, at man er tilgængelig i klubben på faste tidspunkter.
Klubchefen vil være underlagt bestyrelsens rammer og bestemmelser og skal være et vigtigt led i realiseringen af
klubbens strategi.
Arbejdsopgaver:
• Dagligt personaleansvar i konkurrenceafdelingen.
• Sparring og samarbejde med svømmeskolens trænerkoordinator
• Styring af konkurrenceafdelingens sportslige indsats og udvikling.
• Langsigtet prioritering af klubbens sportslige aktiviteter.
• Administrativ kontaktflade til Odense Idrætspark, som forvalter svømmehallerne.
• Indledende administrativt arbejde i forbindelse med afholdelse af hjemmestævner.
• Motivere klubbens frivillige ressourcer.
• Administrativt arbejde i forbindelse med klubbens drift.
• Forestå træningen på et hold i konkurrenceafdelingen.
Vi forventer, at klubchefen:
• Har konkret ledelseserfaring og god forståelse for foreningsøkonomi.
• Er udadvendt og imødekommende med gode kommunikationsevner.
• Er initiativrig og arbejder struktureret og resultatorienteret.
• Deltager i klubbens relevante aktiviteter
• Kan se hele klubben som sit domæne, og se klubben med dens medlemmer som en helhed.
• Kan skelne mellem professionelt og frivilligt arbejde.
Vi tilbyder:
• Spændende udfordringer i en stilling, hvor klubchefen har mulighed for at være med til at definere
og udvikle en ny stor klub.
• En nyopstartet klub med engagerede svømmere og frivillig arbejdskraft.
• En flerårig kontrakt.
• Fast løn efter kvalifikationer.
Kunne du tænke dig at blive H2Odenses nye klubchef, så lad os høre fra dig hurtigst muligt.
Ansøgningsfristen er den 30. april og samtaler vil blive afholdt inden den 15. maj. Vi påtænker ansættelse 1.
august 2017. Uddybende informationer kan fås hos den fungerende sportschef. Skriv til
sportschef.svoem@h2odense.dk og evt. skriv dit telefonnummer. Der vil blive vendt tilbage på alle seriøse
henvendelser.
Send venligst din ansøgning og CV til:
Job@h2odense.dk.
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i H2Odense.

