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Dansk Svømmeunion søger administrationschef 
 
Dansk Svømmeunion - dansk idræts tredjestørste specialforbund - søger en 
administrationschef på fuld tid i en nyoprettet stilling.  
 
Administrationschefen skal sikre en effektiv, professionel og dynamisk ledelse af Dansk 
Svømmeunions fælles administration og i relation hertil indgå i administrationens 
strategiske samt taktiske og operationelle beslutninger. 
 
Administrationschefen skal medvirke til, at sikre udviklingen og realiseringen af: 

- Dansk Svømmeunions mission, vision, værdier samt implementering af det politiske 
program. 

- Høj faglig standard og driftssikkerhed. 
- Synliggøre den fælles administrations betydning for Dansk Svømmeunion og nære 

samarbejdspartnere. 
- Et solidt grundlag for aflæggelse af regnskab til vores nære samarbejdspartnere: 

TrygFonden, Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund. 
- Et godt og effektivt samarbejde internt i den fælles administration og med de øvrige 

afdelinger. 
- God og udviklende arbejdsplads for administrative medarbejdere (staben), hvor 

forskelligheder anerkendes og udnyttes. 
 
Ansvar (for): 

- Dansk Svømmeunions fælles administration, der omfatter bygningsdrift- og 
vedligeholdelse, IT-drift, løn samt personale-administration.  

- Økonomistyring - herunder månedlig rapportering, årsregnskab og budgetter. 
- Personaleansvar for medarbejderne ved den fælles administration (seks 

medarbejdere).  
- Dansk Svømmeunions fælles administrations samlede budget samt controller for 

Dansk Svømmeunions økonomi. 
- I relation til den fælles administrations arbejdsområde, at sikre at love og regler 

overholdes. Ansvaret vil i et vidt omfang blive videredelegeret til relevante ledere. 
- I relation til den fælles administrations arbejdsområde, at sikre iværksættelse af 

beslutninger truffet af bestyrelsen og direktøren. 
- Initiere og understøtte den fortsatte udvikling af den fælles administration som en 

professionel og innovativ administration. 
 
Opgaver: 

- Koordinere arbejdet internt i den fælles administration. 
- Screening af regler og nye tiltag inden for det administrative område og initiering af 

nye tiltag. 
- Medlem af chefgruppen og i forbindelse hermed bidrage til udarbejdelse af 

strategiplaner, analyser og beslutningsoplæg. 
- Medvirke i forberedelse og opfølgning på bestyrelsesmøder samt deltagelse i 

bestyrelsesmøder. 
- Medvirke i forberedelse af og opfølgning på den årlige generalforsamling. 
- Indgå i samarbejdet med øvrige afdelingschefer. 
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Kvalifikationer: 

- Relevant videregående uddannelse. 
- Relevante personlige kompetencer, herunder strategiske og analytiske evner. 
- Relevant erfaring fra tidligere beskæftigelse i relation til ledelse af administrative 

funktioner. 
- Erfaring med personaleledelse. 
- Gerne idrætsmæssig baggrund. 

 
Løn og ansættelsesforhold aftales individuelt. 
 
Øvrige forhold: 

- Administrationschefen refererer til direktøren. 
- Medlem af chefgruppen. 
- Lede stabsmøder (administrative medarbejdere, der mødes for at drøfte daglig drift). 
- Stillingen er på fuld tid. 

 
Vi tilbyder: 

- Spændende udfordringer i en stilling, hvor du har rig mulighed for at påvirke og 
udvikle dit eget arbejdsmiljø. 

- Løn, der modsvarer dine kvalifikationer og resultater. 
- Seks ugers årligt betalt ferie. 

 
 
Mere information 
For yderligere information - kontakt direktør Pia Holmen på telefonnummer: 4439 4451 eller 
e-mail: ph@svoem.dk 
 
Send venligst din ansøgning til: 
Dansk Svømmeunion 
Att.: Pia Holmen 
Ryttergaardsvej 118, 2.  
DK-3520 Farum  
 
- eller også meget gerne pr. e-mail til ph@svoem.dk 
 
Tidsfrist for modtagelse af ansøgninger er: 1. januar 2013. 
 
Det forventes, at den nye administrationschef tiltræder hurtigst muligt.  
 
Dansk Svømmeunion er et specialforbund i Danmarks Idræts-Forbund. Dansk 
Svømmeunion har cirka 140.000 medlemmer fordelt på godt 230 medlemsklubber og er 
dansk idræts tredjestørste specialforbund. Unionen arbejder udover svømning også 
indenfor disciplinerne vandpolo, synkro, udspring og livredning – herunder også 
konkurrencelivredning og kystlivredning. I de senere år er også disciplinen åbent vand-
svømning vokset markant i regi af Dansk Svømmeunion – med Christiansborg Rundt som 
det store flagskib.  
 
Hjemmeside: www.svoem.org og www.svoem.dk 

http://www.svoem.org/
http://www.svoem.dk/

