
 

KbSS söker Klubbchef 
 

Vill du vara med och driva och utveckla en stabil förening med goda framtidsutsikter med simning 
genom hela livet? Tag chansen att bidra till simkunnighet, föreningsidrott och att utveckla våra 
ungdomars drömmar! 
 
Välkommen till Kungsbacka Simsällskap! Simning för alla genom hela livet. KbSS är en ideell förening 
som bildades 1974. Vår verksamhet sträcker sig från babysim till masterssimning och präglas av våra 
värdeord som simmarna själva varit med att ta fram – Glädje, Omtanke, Respekt och Kvalité. Vi är en 
familjär förening med simmare på alla nivåer. Klubben som har ca 2200 medlemmar bedriver en 
mycket framgångsrik tävlingsverksamhet med ca 150 licensierade tävlingssimmare, bredd- och 
motionsverksamhet och med årligen ca 1000 barn i vår populära simskola, simhopp samt en 
paraverksamhet som är anpassad för att inkludera alla. Vi har idag en verksamhet med sex 
fastanställda och ett 50-tal timanställda ledare, vilket gör oss till en av Kungsbackas största 
arbetsgivare till ungdomar. 2022 omsatte föreningen ca 7 MSEK. Vi arrangerar varje år flertalet 
interna och externa tävlingar. 
 
Arbetsbeskrivning 
Med den nya simhallen i Kungsbacka som invigdes för två år sedan ser vi nu en stor möjlighet att 
utveckla verksamheten och därför organiserar KbSS om verksamheten och söker en ny position som 
klubbchef. Som klubbchef är du ansvarig för hela vår verksamhet där du även har ansvar för den 
långsiktiga utvecklingen av simstrukturen i föreningen utifrån föreningens värdegrund, mål och 
strategier. Du ansvarar för föreningens ekonomi enligt fastställda ramar från årsmötet och styrelsen 
med månatlig resultatuppföljning. Du är direkt underställd styrelsen. Arbetet kommer vara varierat 
och du kommer att arbeta både administrativt på vårt kansli med uppgifter som att planera och följa 
upp verksamheten och naturligtvis vara operativ i de simgrupper där det finns behov. Du har det 
övergripande personalansvaret vilket innebär att du stöttar och samarbetar nära med våra övriga 
fastanställda. I ansvaret ingår även att säkerställa god kommunikation mellan simmare, tränare, 
föräldrar, styrelse och övriga engagerade. 
 
Din profil 
Vi söker dig som  

- har erfarenhet av och vilja att driva och utveckla organisationer. Har du tidigare erfarenhet 
av att utveckla ideell och idrottslig verksamhet är detta meriterande. 

- har goda insikter i ekonomisk uppföljning 

- har erfarenhet som ledare från simskola, teknikgrupper och tävlingssimning 

- kan skapa engagemang och arbetsglädje hos medarbetare, simmare, tränare, föräldrar och 
övriga intressenter 

- kan kommunicera med goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt förmåga att skapa 
förtroende i olika sammanhang 

 
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, initiativrik och 
utåtriktad i kombination med stor ansvarskänsla. Du är välstrukturerad och självständig med  
förmåga och vilja att lära dig nya saker och gillar utmaningar. Du är lösningsorienterad och har 
förmågan att driva din egen och verksamhetens utveckling framåt. Du anses vara en god lyssnare och 
du har en god förmåga att få andra att känna sig sedda. 
  



 
 

Bra att veta 
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% (40 h/vecka) varav halva tiden kombineras med en tränarroll 
för de yngre simmarna i verksamheten. Arbetstiderna följer verksamheten, vilket innebär arbete på 
dagtid, kvällar och helger och planeras i samråd med övriga i organisationen. Föreningen tillämpar 
individuell lönesättning. 
 
Ansökan 
Välkommen att skicka din ansökan bestående av CV och personligt brev samt eventuella löneanspråk 
till ordförande: lena.johansson@kbss.nu. Urval och intervjuer sker löpande under processen, sista 
ansökningsdag är 2023-02-24. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan! 
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