Stavanger svømme Club er en av Norges største og eldste svømmeklubber. Klubben ble etablert i 1910 og har i dag
ca 1400 medlemmer. SSC er en klubb med sterke tradisjoner, definerte verdier og solid økonomi. Klubben gir barn,
ungdom, funksjonshemmede og voksne muligheten til å lære, trene, konkurrere og utvikle seg i et trygt, sunt og
inkluderende miljø. Svømmeskolen i SSC er en viktig del av klubbens rekruttering i tillegg til å være en viktig
inntektskilde. Klubben holder kurs og treningstimer i 7 bassenger i Stavanger, i tillegg til at den har utleie av
instruktører til den lovpålagte svømmeundervisningen i skolen og holder kurs for klubber, foreninger og andre
interesserte i livredning. I 2016 vil SSC også gjennomføre barnehageopplæring på dagtid for over 1300 barn. Klubben
har i dag ca 60 ansatte instruktører og trenere. Daglig leder vil ha kontor sentralt i Stavanger.

SSC søker:

DAGLIG LEDER
som kan:
- skape medlemsvekst og øke omsetningen
- bidra til å styrke miljøet på alle nivåer (trenere og utøvere)
- bidra til å få flere utøvere opp til nasjonalt nivå
- se mulighetene i trender som triathlon, open water, mm
- styrke samarbeid internt og eksternt
- motivere, inspirere og lede
Daglig leder vil ha hovedansvaret for den daglige administrative driften av klubben og vil rapportere til
styret i Stavanger Svømme Club (SSC). Styret ønsker fokus på vekst (medlemmer, budsjett), og den nye
daglige lederen må jobbe aktivt for å fremme dette, samt lede klubben i en vekstfase.
SSCs administrasjon består av fire fast ansatte trenere som tar seg av og koordinerer det svømmefaglige
og en person som tar seg av svømmeskolen. Videre har SSC omtrent 55 timebaserte instruktører og
trenere. I tillegg er det en halv stilling som håndterer administrative oppgaver som f. eks. fakturering.
Stillingen som daglig leder vil være svært allsidig og innebærer:
-

videreutvikle gode interne rutiner for drift og samarbeid
utarbeide konsepter for nye markedsområder
kontakt med støttespillere/bidragsytere og samarbeidspartnere
finne og pleie sponsorer
mediekontakt
samarbeid med andre svømmeklubber i området
foreldrekontakt
utarbeide budsjett og aktivitetsplan
styrke samarbeidet internt i klubben og jobbe for en helhetlig klubb
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Siden administrasjonen i klubben er såpass liten krever stillingen at du tar deg av en del praktiske
oppgaver og har kontroll på detaljer. Stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsegenskaper, entusiasme og
vilje til å stå på når aktivitetsnivået er høyt, er helt avgjørende i stillingen.
Den nye daglige lederen må kommunisere godt med «alle»; fra utøvere, trenere, instruktører og foreldre
til sponsorer, Stavanger Kommune, politikere og medier. Lederegenskaper, og spesielt evnen til å få andre
til å bli gode, vil bli vektlagt.
Vi krever ikke at du må ha erfaring fra organisert svømmevirksomhet, men du må være ambisiøs og vi tror
det er en stor fordel om du har ett sterkt engasjement for konkurranse- og breddeidrett.
Du vil få det økonomiske og administrative ansvaret for SSC så administrativ utdannelse på
høyskole/universitetsnivå, samt administrativ erfaring, vil være en fordel.
Tiltredelse og lønn etter avtale. Politiattest er påkrevd i henhold til barneidrettsbestemmelsene.
Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

v/Stig-Rune Reese
tlf 45449444
epost srr@ahead.no
En begrunnet søknad, samt CV, registreres via nettsiden http://www.ahead.no
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Søknadsfrist: 10. mai 2016. Søknader som eventuelt kommer inn etter fristen kan også bli vurdert.
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