Klubbchef i LASS
Linköpings Allmänna Simsällskap, bildat 1824, är en av Sveriges största föreningar
inom simidrotten med cirka 2900 medlemmar och verksamhet inom simundervisning, simhopp,
friskvård och tävlingsverksamhet. Vår verksamhet utvecklas ständigt och det tillsammans med att
Linköpings nya simhall är i projekteringsfas (färdig 2021) ger oss en härlig framtidstro och en ökad
möjlighet att utveckla vår verksamhet. Vår vision är – Sveriges bästa simidrottsförening.
Läs mer om verksamheten på www.lass.se
I syfte att långsiktigt utveckla och stärka LASS ställning som en av Sveriges största, mest attraktiva
och framgångsrika simidrottsföreningar söker vi nu en erfaren och engagerad klubbchef, då vår
nuvarande klubbchef går vidare till andra uppdrag inom simidrotten. Klubben har 7,5 fast anställda
fördelade på 3,5 simtränare, 2 simlärare, 1 kanslist och klubbchef. Dessutom har vi ett stort antal
timanställda som ansvarar för att verksamheten och våra medlemmar får den bästa möjligheten att
utvecklas och må bra.
Tjänsten som klubbchef innefattar bland annat ansvar för personal samt planering, budgetering och
uppföljning av föreningens verksamheter i samråd med ansvariga inom våra områden. Du är
adjungerad ledamot i vår styrelse. Du kommer även att ansvara för utveckling och dialog med våra
externa samarbetspartners såsom simförbund, Medley, SISU, kommun och sponsorer. Du är med och
bidrar till den goda interna informationen och kommunikationen till klubbens alla medlemmar.
För att nå vår vision – Sveriges bästa simidrottsförening så arbetar vi med utveckling av verksamhet
på alla plan, från våra små Minibaddare till Elitsimning samt simhopp. Våra breddverksamhet har
ökat i kvalité och storlek. Vi fortsätter den inslagna vägen med dig vid rodret för förbättrad
simskoleverksamhet, både i kvalité och ökatantal simskoleelever. Vi har goda relationer med skolan,
där simidrottsprofilen på högstadiet startat. Du kommer att vara med och vidareutveckla detta för
gymnasium och universitet/högskola, för att ge våra duktiga simmare möjligheten att studera
samtidigt med sin elitsatsning. År 2021, när Linköpings nya simhall står klar, är vi beredda med
utökad breddverksamhet och simidrottsprofilering på högstadiet/gymnasiet/universitet och
högskola.
Dina egenskaper: Som person är du målinriktad, lösningsorienterad och driftig. Därtill är du
strukturerad, har helhetssyn, är bra på att samarbeta och på att skapa goda relationer. Som ledare
har du stor integritet, är en god kommunikatör och har förmågan och viljan att skapa bra laganda och
engagemang, både i vardagen och vid förändringsarbete.
Din erfarenhet: Du har god föreningskännedom, bra nätverk och stort idrottsintresse och gärna
erfarenhet från liknande roller med personal- och budgetansvar. Erfarenhet från simidrotten är en
stark merit.
Vänligen skicka in er ansökan med ert CV via mail till info@lass.se eller via brev till adressen
Gripgatan 16 , 582 43 Linköping senast den 15/12 2016.
Har ni frågor angående denna rekrytering är ni välkomna att kontakta LASS ordförande Katarina
Eckerberg Olsson tel: 0734-182568 , kattskidor@hotmail.com eller vår huvudtränare Bertil
Wennberg tel: 0729-682929, bertil@lass.se

