Norrköpings Kappsimningsklubb söker driven klubbchef
Brinner du för föreningsverksamhet och älskar du att se andra människor utvecklas och lyckas?
Har du arbetat med övergripande strategiskt arbete och har erfarenhet av chefs- eller ledarroll i
en medlemsdriven verksamhet? Är du bra på att motivera andra människor? Då kan tjänsten
som Klubbchef vara för dig!
Norrköpings Kappsimningsklubb (NKK) är en anrik förening med 2000 medlemmar. NKK
arbetar för simkunnighet åt alla – verksamheten spänner över alla åldrar från babysim till
Masters, från simkunskap, tävlingssimning, motion och friskvård.
ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som Klubbchef i NKK är ditt uppdrag att leda, stödja och följa upp verksamheten. Du är direkt underställd
styrelsen och ytterst ansvarig för att driva den dagliga verksamheten i föreningen. Du coachar ett team om, i
dagsläget, fem medarbetare på kansliet vars ansvarsområden är inom olika områden som till exempel kurs- och
tävlingsverksamhet för barn och ungdomar, arrangemang och administration.
I arbetsuppgifterna ingår:
− Övergripande personalansvar och ansvar för arbetsmiljön och ekonomin på arbetsplatsen.
− Ansvara för ledning, coachning, planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
− Ha ett helhetsperspektiv och ansvara för att ta fram verksamhetsplan och att aktiviteter följs.
− Som Klubbchef ska du värna om kvalitet och utveckla verksamheten till att bli ännu bättre.
− Att vara en viktig kulturbärare och är klubbens ansikte utåt. Vara den sammanhållande länken mellan simmare,
tränare, föräldrar och styrelse och övriga engagerade.
− Driva klubbens omvärldsbevakning inom relevanta områden och marknadsaktiviteter.
Samtidigt som en viktig del är att utveckla verksamheten och föreningens breddverksamhet. Visionen är simkunnighet
åt alla - efter egna förutsättningar och på lika villkor. Vi ser även en stor potential för Klubbchefen att bredda
verksamheten.
DIN PROFIL
Vi söker dig med några års erfarenhet som chef innebärande personal och budgetansvar, alternativt av att leda större,
komplexa projekt. Det är meriterande med relevant utbildning. Du har hög kompetens inom arbetsmiljö, styrning, och
ledning. Du har insikt och intresse för simidrott och du bygger och utvecklar starka relationer, är mål och
resultatorienterad och arbetar mot en långsiktig målbild. Du tycker om att jobba varierande, eftersom NKK är en liten
verksamhet innebär tjänsten en del administration samtidigt som du arbetar utifrån helheter och förstår och kan
balansera olika intressen.
Som ledare skapar du tydlighet och struktur, du inspirerar och engagerar och visar tillit. Du är lösningsorienterad och
omfamnar utmaningar och ser lösningar där andra ser hinder.
Du drivs av ett intresse att bygga team genom delaktighet och samarbete samt att vidareutveckla verksamheten på
lång sikt.
Intresserad?
Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt då tillsättning är planerad snarast. Tjänsten är på 75% med
möjlighet att utöka till 100% om så önskas. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta styrelseordförande Mattias Haag på shawnhaag@icloud.com, eller +46 736 631935.
Sista ansökningsdag 2019-09-15. Urval sker löpande så sök redan idag!

Om Norrköpings Kappsimningsklubb
NKK är en anrik förening sedan 100 år och bedriver verksamhet på Centralbadet i Norrköping,
Skärblacka simhall, Råsslabadet och Ringdansen. Under sommaren bedrivs dessutom
verksamhet i Söderköping och på Himmelstalundsbadet samt ett antal sjöar i kommunen. NKK
har idag ca 2000 medlemmar varav ca 80 st är tävlingssimmare – en siffra vi vill öka.
Läs mer på nkk.se

