
Svømmeklubben Delfana søker Daglig Leder 

 
Svømmeklubben Delfana er en aktiv og ambisiøs svømmeklubb med nærmere 1400 medlemmer  og 160 

aktive svømmere. Vår visjon er «Å sammen skape små og store svømmestjerner», og våre verdier er 

«Offensiv Glede» - både i breddeidrett og i elitesatsing. Vi ble stiftet i 1974 og har siden vokst og omsetter i 

dag for over 7 millioner. I tillegg til daglig leder har Delfana hovedtrener, svømmeskoleansvarlig og nær 

40 trenere og instruktører, og vi samarbeider om elitesatsing via Bergensvømmerne. Svømmeklubben 

Delfana har en sunn og stabil økonomi. Vi har et velfungerende dugnadssystem med meget god 

dugnadsånd og et godt sosialt miljø.  

 

Delfana har ambisjon om fortsatt vekst og utvikling både sportslig, økonomisk og organisatorisk. 

Vi søker ny daglig leder for å lede denne prosessen videre. Vi søker deg som virkelig brenner for 

en idrettsklubb med høye ambisjoner og som vil være med å gjøre en forskjell innen barne- og 

ungdomsidretten i Fana. 

 

 Vi søker deg som har:  

 Ledererfaring, med evne til å motivere, inspirere, lede og bygge gode team 

 Solid økonomisk forståelse, erfaring og kunnskap om regnskap og økonomistyring  

 Erfaring fra og interesse for organisasjons- og administrativt arbeid   

 Gode kommunikasjonsevner på ulike plan (trenere, utøvere, foresatte, andre klubbledere og ulike 

eksterne samarbeidspartnere)  

 Kjennskap til konkurranse og breddeidrett, - gjerne svømming  

 

Vi ser etter en kandidat som jobber målrettet og selvstendig, men som samtidig evner å samarbeide 

godt med andre. Av personlige egenskaper er du strukturert og har god gjennomføringsevne. 

 

Delfana tilbyr konkurransedyktige betingelser med fleksibel arbeidstid og stor grad av frihet. Stillingen 

vil gi god mulighet for personlig utvikling og vekst som idrettsleder, med god støtte fra et kompetent og 

arbeidende styre. 

 

For flere detaljer om stillingen, ta kontakt med styrets leder Heine Eliassen, tlf. 994 91 200 

 

Søknad og CV sendes til heine@delfana.no og merkes «Daglig leder».  

 

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.  

 

Søknadsfrist 24. mars 2019.  

Tiltredelse etter avtale. 


