Helsingborgs Simsällskap söker klubbdirektör

Om oss
Helsingborgs Simsällskap (HS) bildades 1907 och är en av Sveriges största simklubbar och
Helsingborgs största idrottsförening. HS har ca 5000 medlemmar som på olika sätt är engagerade i
vår framgångsrika bredd- eller tävlingsverksamhet. Varje vecka aktiveras över 3000 barn och
ungdomar i vår verksamhet.
Personalen som gör allt detta möjligt är 11 fast anställda och 135 timanställda instruktörer (2016).
År 2016 omsatte klubben 15 460 tkr.

Om tjänsten
Som klubbdirektör hos HS är du direkt underställd styrelsen och ytterst ansvarig för den dagliga
verksamheten. Din uppgift blir att leda organisationen mot visionen ”För alla - före alla andra!” och
säkerställa att vägen dit präglas av affärsmässighet och sportslighet samt följer föreningens
värdegrund.

Hur är din ledarstil?
Du skall med ett stort engagemang leda din personal i det dagliga arbetet. Du är en god kollega, en
närvarande ledare, ett bollplank som motiverar och stöttar med stor entusiasm. Samtidigt ser du till att
effektivisera verksamheten och individerna i organisationen, och på så sätt bidra till att utveckla varje
individ och verksamhetsdel så att de kan leverera utifrån sin fulla potential.

Vem trivs hos oss?
För att passa som klubbdirektör hos HS har du stor erfarenhet av ledningsarbete och affärsmannaskap
med tydligt resultatansvar såväl ekonomiskt som sportsligt. Du är van att arbeta både i
”helikopterperspektivet” och i det dagliga operativa. Du är med och bidrar till den goda interna
informationen och kommunikationen till klubbens alla medlemmar.
Tillsammans med våra verksamhetsansvariga utvecklar du de olika delarna på bästa sätt med ett
långsiktigt framgångsrikt perspektiv.
Vår breddverksamhet är oerhört viktig för oss och du bör ha ett stort fokus på att vi med dig vid
rodret arbetar vidare tillsammans med vår breddansvariga på den inslagna vägen med förbättrad
simskoleverksamhet, både i kvalité och ökat antal simskoleelever. Tillsammans med Sportchefen
vidareutvecklar du vår tävlingsverksamhet mot våra framarbetade mål.
Du kommer att ha det operativa marknadsansvaret därför bör du vara skicklig på att nätverka och
trivas i de offentliga miljöerna. Det ingår att du samverkar med dotterbolaget Filborna Arenas ledning
och att samordningsvinsterna utvecklas. Eftersom simningen i Helsingborg berör många människor
så kommer trycket på dig som klubbdirektör att vara extra stort tid till annan. Därför har du hög
stresstålighet och kan skapa förtroende och samtidigt ha förmåga att bygga viktiga relationer med
både personal, simmare, ideella personer, samarbetspartners och media. Du har självklart den
idrottsliga förståelsen och är en orädd person med stor integritet och lojalitet, och du har alltid
Helsingborgs Simsällskaps bästa för ögonen.
Vi söker dig, man som kvinna, som brinner för att förverkliga Helsingborgs Simsällskaps vision!

Välkommen med din ansökan, personligt brev samt CV och skicka det till:
Via post;
Via mail:
Märk kuvertet ”Klubbdirektör”
anne.andersson@hssim.com
Att: Anne Andersson
Helsingborgs Simsällskap
Filbornavägen 105
256 61 Helsingborg
Urval sker fortlöpande under processen och sista ansökningsdag är den 30 oktober 2017. Tjänsten
tillträdes snarast enligt överenskommelse.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Anne Andersson via mail
anne.andersson@hssim.com eller telefon 0706-72 67 92.

