Vill du leda utvecklingen i en av Sveriges största simföreningar?

Mölndals Allmänna Simsällskap söker ny klubbchef
Efter fem år går vår nuvarande klubbchef vidare mot nya utmaningar och
vi söker hans efterträdare. Klappar ditt hjärta för föreningsverksamhet?
Brinner du för att utveckla barn och ungdomar till framgångar i bassängen? Har
du ambition att förverkliga idéer? Då ser vi fram emot en ansökan från dig!
MASS med sina 3000 medlemmar är en breddklubb med en topp- och elitsatsning. Våra
verksamheter spänner över simidrott (från barn till Master med representation i landslagen),
simkunskap, motion och friskvård. Förutom att vara en av Sveriges största simföreningar har vi
också Sveriges största parasimsverksamhet. Alla våra verksamheter präglas av hjärta, nyfikenhet,
hög kvalitet och ständig utveckling. Vårt motto är ”Tillsammans vinner vi”.
Klubbchefen är direkt underställd styrelsen och ytterst ansvarig för att utveckla och driva den
dagliga verksamheten i föreningen tillsammans med de verksamhetsansvariga och övriga
tillsvidareanställda. Dokumenterad ledarerfarenhet är därför viktig, liksom en drivkraft att
utveckla människor och verksamheter till sin fulla potential och se möjligheter ”runt hörnet”.
Men en ny bassäng på plats inom några år kommer vi att kunna utveckla både verksamheten,
samarbetet med kommunen och med näringslivet. Att du gillar att skapa kontakter och nätverka
är därför egenskaper som vi kommer att värdesätta.
Förutom det övergripande personalansvaret har vår klubbchef också ansvaret för budget och
resultatuppföljning. Det är därför viktigt med goda insikter i ekonomisk uppföljning.
Välkommen med ansökan och CV till rekrytering@mass.se. Urval sker fortlöpande och sista
ansökningsdag är den 30 april 2018. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
ordförande Leif Janzén, leif.janzen@mass.se eller 070-202 74 06.
Tillsammans vinner vi!

Fakta om MASS








Föreningen grundades 1976
Verksamheten bedrivs till största delen i Åbybadet i Mölndal
MASS driver sedan flera år Streteredsbadet i Kållered via det helägda dotterbolaget MFAB
Verksamheten omsätter drygt 13 MSEK inklusive MFAB
MASS har 10 heltidsanställda och ca 75 deltids-/timanställda
Drygt 3000 medlemmar varav ca 290 inom tävlings- och träningsverksamheten
MASS blev Sveriges 14:e bästa klubb under 2017 års mästerskap – målet är att vara en
topp 10-klubb.

