
 

 

H2Odense søger en visionær direktør til klubben 
 

H2Odense er Fyns største vandsportsklub med ca. 2.500 medlemmer, 100 ansatte og med en sund øko-

nomi. Ud over en stærk svømmeskole med stor bredde og mange tilbud, som undervises af veluddannede 

trænere, tilbyder klubben også konkurrencesvømning og kunstsvømning på konkurrence- og eliteniveau 

med internationale ambitioner. 

Vi har et stærkt samarbejde med Dansk Svømmeunion og Odense Kommune med fokus på talentudvikling 

og på at skabe et stærkt træningsmiljø med mental sundhed i fokus. Ligesom Odense er en by i vækst og rig 

på initiativ i disse år, har H2Odense også ambitioner om at blive landets bedste klub lige i midten af Dan-

mark.  

Drømmene er store både på det sportslige plan og i forhold til klubbens rammer og faciliteter. Så har du det 

rigtige drive, kan du lide at få ting til at ske, tænker du muligheder frem for begrænsninger, og har du lyst til 

at være med på denne fantastiske rejse for H2Odense, så er du sikkert lige præcis den nye leder, vi er på 

udkig efter. 

Vi kan tilbyde dig et super spændende job, hvor du bl.a. 

• Tager ansvar for klubbens visioner og udstikker den rigtige kurs for os 

• Udvikler klubbens initiativer i samarbejde med bestyrelsen 

• Får ansvar for klubbens forretningsmæssige og administrative funktioner 

• Varetager det daglige personaleansvar for klubbens ansatte og motiverer vores frivillige 

• Skaber et stærkt talentudviklingsmiljø i samarbejde med klubbens trænere og bestyrelsen 

• Bliver klubbens ansigt udadtil i forskellige samarbejdsrelationer 

Vi tænker at: 

• Du har flere års ledelseserfaring med personaleansvar 

• Du har stærke kommunikative evner 

• Du har erfaring med budgetter og økonomi 

• Du har stor indsigt i vandsport eller anden ledelse indenfor elitesport på internationalt niveau 

• Du har en motiverende og engagende tilgang til ledelse, og har fokus på et godt arbejdsmiljø 

Hvis det er dig, så send os din ansøgning og sæt også dine ord på, hvilke muligheder du ser for klubben og 

hvordan vi kan komme derhen.  

Finder vi det rigtige match, tilbydes du en fast stilling med fleksible rammer og løn efter kvalifikationer, og 

vi behandler naturligvis alle henvendelser fortroligt. 

For yderligere information og spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Kasper Hallenborg, +45 

21356256, formand@h2odense.dk  

Ansøgning inkl. bilag sendes til formand@h2odense.dk senest d. 15. juni 2021. 

De bedste hilsener 

H2Odenses bestyrelse 
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