Kristianstad sim- och livräddningssällskap söker Klubbchef
KSLS med sina 1000 medlemmar är i nuläget en breddklubb men har en tydlig
ambition att de kommande åren bygga en tydlig toppsatsning. Vår verksamhet
spänner över simidrott, simkunskap, motion och friskvård och har i dagsläget 5
tillsvidareanställda. I framtiden finns också att Kristianstads nya badhus planeras stå klart 2021/2022.
Detta ser vi kommer medföra en utvidgning av dagens verksamhet på ett dramatiskt sätt.
För att möta framtidens behov söker KSLS därför en Klubbchef som vill vara med och bygga upp en
helt ny organisation som kan möta alla dessa utmaningar och möjligheter. Utmaningarna med att få
ett, för klubben, bra badhus på plats samt förvalta alla de möjligheter som kommer med detta. Vi ser
även att ett mer utvecklat samarbete med kommun och näringslivet ingår i ansvaret varför du som
person måste gilla att skapa kontakter, nätverka samt vara bra på att marknadsföra KSLS externt.
Vi söker med andra ord dig som vill leda och utveckla KSLS till framtida framgångar på alla plan.
Du kommer att ha det totala ansvaret för verksamheten och aktivt verka för kontinuerlig utveckling
och förbättring. Du ansvarar för att operativa arbetet inom föreningen sköts på ett effektivt sätt och
att de ekonomiska resultaten inom föreningen är fortsatt goda och stabila samt kommer även ha fullt
personalansvar. Det är därför av yttersta vikt att du tidigare har lett personal genom omställningar
samt har erfarenhet från budget och resultatuppföljningsarbete.
Ett annat viktigt område är att säkerställa att vi för en öppen, tydlig och bra intern kommunikation
samt att informationen till klubbens medlemmar sköts på ett transparent sätt.
Vi söker dig:
•
•
•
•

Som arbetar målfokuserat, är lösningsorienterad och resultatdriven samt ser möjligheter
istället för problem.
Som är strukturerad, har förmågan till helhetssyn, är bra på att samarbeta samt skapa goda
relationer.
Som ledare har du en stor integritet, är en god kommunikatör och har förmågan och viljan
att skapa bra laganda och engagemang.
Som har dokumenterat hög administrativ förmåga.

Din erfarenhet:
•

•
•
•

Du har dokumenterad ledarerfarenhet från liknande roller med personal- och budgetansvar
inom föreningslivet och/eller näringslivet samt erfarenhet av att leda organisationer genom
större förändringar.
Du har förmåga att skapa breda nätverk och ett idrottsintresse. Erfarenhet av simidrotten är
en merit men inget krav.
Du har tidigare jobbat eller har erfarenhet av sälj- eller marknadsinriktat arbete.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift samt vana vid Officeprogrammen.

Välkommen med ansökan och CV till rekrytering@ksls.se . Urval sker fortlöpande och sista
ansökningsdag är den 14 augusti 2019. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
ordförande Emma Malm 070-540 01 02.

