Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb søker 'Daglig leder'
Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb (LRK) er en klubb med lange tradisjoner og
verdier. Klubben ble etablert i 1967 og er en frivillig organisasjon med god forankring i
lokalmiljøet. LRK utvikler seg stadig og har mange unge svømmere med fin utvikling.
Vi har ansatt hovedtrener på fulltid og i tillegg gruppetrenere, og kursinstruktører. Dette gir
oss mulighet til å tilrettelegge for at barn, ungdom og voksne kan trene og utvikle seg i et
godt miljø. Klubben har per i dag ca 85 konkurransesvømmere fordelt på A,B,C,D og E parti,
samt en aktiv Masters gruppe som flere år på rad har tatt medaljer i NM. I tillegg til våre
konkurransesvømmere har klubben en kursavdeling som i 2016 ga undervisning til ca. 900
kursbarn.
Vi ser etter en ambisiøs og ansvarlig daglig leder med et sterkt engasjement for konkurranseog breddeidrett som evner å bringe klubben vår til neste nivå.
Som daglig leder vil du ha ansvaret for daglig drift og økonomisk vekst i svømmeskolen og
klubben.
LRK arbeider for å lage en velfungerende svømmeskole og en god trenings- og
prestasjonskultur, der gode samarbeidsevner og ansvarlighet står i fokus. Som leder vil du
være en drivende kraft i denne utviklingen. Daglig leder rapporterer til styret i LRK.
Vi søker deg som har









Lederegenskaper
Erfaring fra og forståelse for regnskap og økonomistyring
Kunnskap om konkurranse- og breddeidrett, gjerne svømming
Erfaring fra eller interesse for organisasjons og administrativt arbeid
Evne til å motivere, inspirere og lede
God arbeidskapasitet
Gode kommunikasjonsevner på alle plan (trenere, utøvere, foresatte, eksterne mv.)
Engasjement, kreative evner og ambisjoner for klubben

For flere detaljer om stillingen, ta kontakt med :
Nestleder i Styret Pål-Jørgen Nilsen, telefon 992 59 669
Søknad og CV sendes til styret@lrk.no merkes "Stilling: Daglig Leder".
Alle søknader som kommer inn vil bli behandlet konfidensielt.
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