
Malmö Kappsimningsklubb söker ny Klubbchef 

Malmö Kappsimningsklubb grundades 1869 och är en av Sveriges mest 
meriterade simidrottsföreningar. Vi har 4000 medlemmar som på olika 
sätt är engagerade i vår bredd- och tävlingsverksamhet.  
Vi har idag en verksamhet med cirka 20 fast-/deltidsanställda och 70 timanställda 
instruktörer. 
2016 omsatte föreningen 15 MSEK. 
 

Om tjänsten 

Som Klubbchef i MKK är Du direkt underställd styrelsen, du är ytterst ansvarig för den 
dagliga verksamheten. Din uppgift är att leda MKK till att fortsätta vara den ledande 
simidrottsföreningen i Sverige.  
Det kommer att krävas stort engagemang i ditt dagliga arbete att leda din personal. Du skall 
med entusiasm stötta och motivera personalen, se till att vår verksamhet förblir effektiv och 
se till att både verksamheten och individerna inom den växer. 
 

Bakgrund 

För att passa hos oss bör Du ha bakgrund och god kännedom om att jobba inom ideell- och 
idrottslig verksamhet. Du bör ha erfarenhet av ledningsarbete och affärsmannaskap, haft 
resultatansvar både ekonomiskt och sportsligt. Du kommer att arbeta operativt i 
verksamheten men också se till att MKK utvecklas och kan anta de utmaningar som finns i 
framtiden. 
Tillsammans med din personal bygger du vidare på den organisation som finns och ser till att 
vi tillsammans når de från styrelsen utsatta målen. 
Vår verksamhet är från breddverksamhet där vi lär ut en av de viktigaste saker, att ge barn 
vattenvana och lära dem simma till att utveckla elitsatsande killar och tjejer inom både 
simning och simhopp samt allt mellan detta. MKK erbjuder verksamhet från våra minsta i 
babysimmet till vuxensim och ”gamla” elitsimmare där vi idag har verksamma som är >75 år 
gamla, friskvård för alla! 
 
Välkommen med din ansökan, personligt brev samt CV. Skicka den till: 
paul.e.alfons@gmail.com 
 
Har Du frågor om tjänsten är Du välkommen att ringa Paul Alfons, 0703 – 26 81 51. 
Urval sker löpande under processen, sista ansökningsdag är den 30 oktober. 
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