
 

 

Ålgård Svømmeklubb søker Daglig Leder 
 

Ålgård Svømmeklubb søker etter en driftig og engasjert person til rollen som Daglig 
Leder. 

Vi ønsker deg som kan bidra til å styrke og videreutvikle klubbens drift.  

Du må være selvstendig, strukturert og løsningsorientert. Evnen å bygge relasjoner og 
motivere andre er svært viktig.  

Du må ha et genuint engasjement for svømme- og idrettsglede, spesielt for barn og unge. 

 

Ålgård Svømmeklubb er en breddeklubb med opplæringstilbud for barn, ungdom og voksne. 

Klubben har i dag 290 medlemmer, 234 barn og 56 voksne. Klubben arrangerer også vanntilvenningskurs 
for alle kommunens 5-åringer i barnehage. 

Ålgård svømmeklubb skal være en klubb for alle, med hovedfokus på utvikling av grunnleggende 
svømmeferdigheter, mestring, trygghet og glede i vann. 

 

Daglig leder rollen vil ha det operative ansvaret for driften av svømmeklubben, og vil i tillegg være en viktig 
bidragsyter for klubbens fremtidige utvikling. 

Ålgård Svømmeklubb arbeider sammen med Gjesdal Kommune for å realisere ny svømmehall på Ålgård. 
Dette blir en sentral del av arbeidet for daglig leder. 

 

Stillingen er i utgangspunktet 50%, men stillingsbrøk kan diskuteres. 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

• Ansvarlig for organisering og planlegging av klubbens driftsoppgaver, herunder bassengdrift, aktiviteter 
og arrangementer 

• Ivareta og tilrettelegge for trivsel og utvikling for klubbens frivillige og medlemmer, samt sikre godt 
samarbeid med krets, forbund, kommune og sponsorer 

• Tett samarbeid med styret. Deltagelse på styremøter og årsmøter, forberedelse av saker, skrive 
referater og følge opp styrevedtak 

• Ansvar for at klubben utvikler gode planverk for drift og utvikling (f.eks. årshjul, klubbhåndbok, 
svømmeskolehåndbok, virksomhetsplan og sportslig plan) 

• Ansvar for å tilrettelegge for god og effektiv kommunikasjon mellom alle klubbens ledd, samt mellom 
klubben og foreldre/ foresatte til klubbmedlemmer 

• Administrasjon av medlemsregisteret, løpende oppdatering av hjemmesider og sosiale medier, samt å 
formidle informasjon til klubbens medlemmer og støttespillere om relevant informasjon 

• Overordnet regnskap- og budsjettansvar i samarbeid med regnskapsfører og styret. Administrere 
økonomistyring, herunder betale regninger   

• Ansvarlig for søknader/økonomiske tilskudd 

• Innkjøp av utstyr 

• Arbeide for å sikre samarbeidspartnere og sponsormidler 

• Bidra i organisering av dugnader  

• Daglig leder skal være en «primus motor» på vegne av klubben i arbeidet med å realisere ny 
svømmehall, i tett samarbeid med styret og Gjesdal kommune 

 

Kvalifikasjoner og erfaring 

• Erfaring med idrett på klubb-, og/eller kretsnivå, inkl. kjennskap til frivillig arbeid  



 

 

• Utdannelse og erfaring innen økonomi og/eller administrasjon er en stor fordel 

• IT kunnskap, håndtering av digitale løsninger og sosiale medier 

• Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig 

• Gjerne også kjennskap til offentlig styring og politiske prosesser 

 

Personlige egenskaper 

• God gjennomføringsevne, evnen til å arbeide selvstendig og til å prioritere og ta beslutninger 

• God til å bygge relasjoner og evne til å skape engasjement blant frivillige 

• Genuint engasjement for idrett, barn og ungdom 

• Gode kommunikasjonsferdigheter  

• Systematisk og strukturert 

• Erfaring og hjerte for frivillighet og norsk idrett på klubbnivå 

 

Vi tilbyr 

• En meningsfull og samfunnsnyttig lederjobb med store muligheter for å påvirke klubbens utvikling  

• Et godt og trivelig miljø med engasjerte trenere, medlemmer og bidragsytere 

• Støttespillere i alle faser av drift og utvikling som bidrar aktivt 

• Fleksibel arbeidstid 

• Tiltredelse så fort som mulig 

 

Vil du vite mer før du søker? 

Kontakt Ålgård Svømmeklubb v/ Tove-Katrin Åsen, lederalgardsk@gmail.com eller mobil +47 959 67 942 
for en uforpliktende og konfidensiell prat om klubben, rollen og dine muligheter.  

Søknad og CV sendes til lederalgardsk@gmail.com innen 26.Juni. 

Søkere behandles konfidensielt. 

Stillingen krever politiattest 
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