Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb ble stiftet i 1911 og er en av Norges eldste
svømmeklubber. Klubben har i dag omlag 500 medlemmer. Nivået strekker seg fra
svømmeopplæring til elitenivå. Klubben har i flere perioder hatt utøvere på landslaget. Klubben
har ambisjoner om å være en klubb for alle, fremme helse og ferdighet i vann, samt
resultatmessig være blant de beste i Norge.

Stilling som daglig leder
Aaslk satser videre og ønsker en større satsning på sportslige resultater samt bedre organisering. Vi er i vekst
med økende medlemstall og flere aktiviteter på flere lokasjoner. Rette kandidat vil ha mulighet til å påvirke
oppbygging av klubben.
I tillegg til svømmeopplæring, har klubben har per i dag omlag 130 utøvere som konkurrerer. Vi har også
trening/kurs for utøvere som er funksjonshemmede. Det foregår nesten alltid aktiviteter i klubben fra 06.00 til
22.00. Mange av aktivitetene påløper på kveldstid og helg. Noe arbeid må derfor påberegnes kvelder og i helger.
Ønskede kvalifikasjoner:
- Utdannelse innen organisasjon og ledelse, gjerne med sportslig fokus
- Bakgrunn fra svømming på høyere nivå, enten som utøver eller trener
- Høy grad av systematiske evner til å organisere informasjon og utøvere
- Evne til å lede andre
- Relevant erfaring
- Inkluderende
- Høyt ambisjonsnivå
Hovedoppgaver:
- Daglig drift av svømmeklubben, herunder;
- Medlemshåndtering
- Svømmeskole
- Koordinere klubbens sponsorarbeid
- Økonomistyring
- Bygge en sunn treningskultur i klubben
- Planlegge stevner og reiser til dette
- Oppdatere nettsider og publisere pressemeldinger
Daglig leder vil møte i alle styremøter og komitemøter som referent.
Vi tilbyr:
- Konkurransedyktig lønn i 100%-stilling.
- Dyktige utøvere som vil noe med svømmekarrieren sin.
- Et styre som ønsker å se resultater, både sportslig og sosialt.
- Klubben har en sunn økonomi med gode fremtidsutsikter for å øke medlemsmassen.
Kontaktpersoner:
Stian Tjervåg Fredriksen - Styremedlem og sportslig leder
+47 926 01 094 - sport@aaslk.no
Liv Hofseth Styremedlem og fung. administrasjonsleder
+47 920 82 419 - styret@aaslk.no

Søknadsfrist: 1. oktober

Søknad sendes per e-post til begge kontaktpersoner

