
Västerås simsällskap söker nu en klubbchef.  

Vill du leda och utveckla en anrik simförening i Västerås till nya höjder? 

VSS är med sina 1650 medlemmar en klubb för alla med såväl breddverksamhet som topp- och 
elitsatsning.. Våra verksamheter spänner över simidrott (från barn till Master med representation i 
landslagen), simkunskap, motion och friskvård.  

Efter att våran konsulent går vidare för nya utmaningar organiserar VSS om verksamheten och söker 
därav en ny position som klubbchef. Klappar ditt hjärta för föreningsverksamhet, brinner du för att 
utveckla barn och ungdomar till framgångar i bassängen? Har du ambition att förverkliga idéer? 

Klubbchefen kommer vara direkt underställd styrelsen och ytterst ansvarig för att driva den dagliga 
verksamheten i föreningen tillsammans med de övriga verksamhetsansvariga och de övriga 
tillsvidareanställda. Utöver detta utveckla nuvarande verksamhet och växa föreningens 
breddverksamhet där vi önskar att VSS medlemmar får en plattform att utöva simidrott och vårda sin 
hälsa genom hela livet. Vi ser även stor potential för klubbchefen att bredda vår verksamhet med 
sektionsansvariga inom simundervisning, motionssimning, Open Water, Triathlon och Vattenpolo. 

 Dokumenterad ledarerfarenhet är därför viktig, liksom en drivkraft att utveckla människor och 
verksamheter till sin fulla potential och se möjligheter. 
 
Men en ny simhall ser vi nu en stor möjlighet att utveckla både verksamheten, samarbetet med 
kommunen och med näringslivet. Att du gillar att skapa kontakter och nätverka är därför egenskaper 
som vi värdesätter högt samt du kommer vara klubbens ansikte utåt och kontaktpersonen mot 
medlemmar. Säkerställa kommunikationen mellan simmare, tränare, föräldrar, styrelse och övriga 
engagerade. 
 
Förutom det övergripande personalansvaret har även klubbchefen också ansvaret för budget och 
resultatuppföljning. Det är därför viktigt med goda insikter i ekonomisk uppföljning.  

Låter detta intressant, då ser vi fram emot en ansökan från dig!  

Kvalifikationer: 
-Du känner ett stort engagemang i verksamheten och förstår betydelsen av glädje, inspiration, 
motivation och uppmuntran som en viktig förutsättning för gruppens och individens utveckling 
- Du drivs av ett intresse att bygga team genom delaktighet och samarbete samt att vidareutveckla 
verksamheten på lång sikt.  
- Du är välstrukturerad, självständig och har god planeringsförmåga. 
- Du har ett coachande ledarskap med en tydlig pedagogik.  
- Du inser värdet av att vara en god förebild och klubbens sammanhållande länk. 
- Du har förmågan att konstruktivt kommunicera med simmare, tränare, föräldrar och styrelse 
- Möjlighet att jobba vissa helger. 
 
Ansökan sker endast via mail. Ansökan skickas till: ordforande@vasterassim.nu 
Rekryteringsprocessen startar omgående och urvalet kommer att ske löpande. I samband med 
anställningsintervju kommer vi begära att få se ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. 
Information om hur man kan få ut detta finns på www.polisen.se. 

Fakta om VSS  
- Föreningen grundades 1910  
- Verksamheten kommer bedrivs vid Nya Lögarängsbadet 
- Verksamheten omsätter drygt 6,5 MSEK  
- VSS har 3 heltidsanställda och en 20% tjänst  
- Drygt 1650 medlemmar  


