
 

 

 
Hovedstadens Svømmeklub er landets største idrætsforening, nu med mere end 10.000 
medlemmer. Vores mission er, at vi er en forening, hvor du i fællesskabet kan udforske dit talent og 
glæde ved vand gennem læring, leg og konkurrence. Vi er i alt 14 ansatte, mere end 250 
timelønnede trænere og hver uge underviser vi ca. 650 svømmehold i 14 svømmehaller. Vi 
organiserer mere end 100 frivillige i hele klubben, som vi i hverdagen integrerer i klubbens drift og 
udvikling. Vi tør tænke nyt og arrangerer fx i marts en kombineret Generalforsamling og 
Foreningens Dag, hvor medlemmerne giver bestyrelsen input og temaer til årets arbejde. 

  

Frivilligkoordinator   
12 måneders projektstilling [25 timer pr. uge] 

 

Brænder du for at engagere frivillige, kan du kommunikere og kan du sætte endnu mere skub på 

frivilligheden i Danmarks største idrætsforening, bør du søge projektstillingen som 

frivilligkoordinator hos Hovedstadens Svømmeklub.   

Vi tror på, at frivillighed og organisering af forskellige befolkningsgrupper er et de bærende 

fundamenter for vores forening. Derfor styrker vi nu frivilligheden igennem en række initiativer, 

som frivilligkoordinatoren i projektperioden skal være med til at udvikle og implementere. 

 

Selvom HSK har mange medlemmer, har vi endnu ikke realiseret vores fulde potentiale inden for 

frivillighed. Det skal du være med til at realisere i den etårige projektstilling. 

Jobindholdet i overskrifter er: 

- Udvikle og skrive en frivillighedspolitik 

- Vurdering og implementering af den optimale organisering af frivilligheden i HSK 

- Identificere områder i klubben, hvor frivillige kan spille nye roller 

- Udarbejde opgavebeskrivelser for frivillige 

 

 

https://www.hsk.dk/om-hsk/foreningen/foreningens-dag-2019/


 

 

 

 

- Udarbejde og revidere kommissorier for udvalg og arbejdsgrupper 

- Rekruttering af frivillige og sikre, at vi tager godt i mod nye frivillige  

- Fastholdelse af frivillige 

- Udvikle events, der skaber fællesskab og motivation for frivillige 

- Kommunikere om frivillighed på interne og eksterne medier  

 

 

Kort formuleret, er målet, at når 12 måneders projektperioden er afsluttet, så er Hovedstadens 

Svømmeklub organiseret for fremtiden på frivillighedsområdet. Vi skal med andre ord være klar til 

at ”køre” selv.  

Vi forestiller os, at du som minimum besidder flere af følgende kompetencer: 

- Du er interesseret i og ved noget om frivillighed 

- Du kan udvikle, implementere og sætte en dagsorden i et komplekst miljø med mange 

holdninger 

- Du har forståelse for foreningsverdenen og vores vilkår, herunder det at arbejde med 

frivillige 

- Da vi ønsker at være ”smarte” og ”digitaliserede”, er det et plus, hvis du kan bringe nye IT-

løsninger ind i arbejdet med vores frivillige 

- Du kan skrive strategien og hjælpe med at få den implementeret  

- Du kan få kommunikeret historierne om frivillighed på forskellige medieplatforme 

- Sidst, men ikke mindst, så skal du være tillidsvækkende og have interesse for at være 

sammen med alle vores frivillige 

 

Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.  

Lønpakken indeholder bl.a. sundhedsforsikring, telefonordning og computer. 

Derudover får du helt gratis og skattefrit en masse fantastiske og engagerede kollegaer og en af 

Frederiksbergs bedste udsigter fra klubbens nye administrations- og klublokaler i Flintholm 

Svømmehal.  

Eftersom du skal afholde møder og arbejde med de frivillige, skal du være indstillet på at en del af 

arbejdet finder sted aftener og weekends.  

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Hovedstadens Svømmeklub? Så send din ansøgning og 

CV til klubdirektør Lars Sørensen på lars@hsk.dk. Ring også gerne til Lars på 3114 6178, hvis du har 

spørgsmål.  

Ansøgningsfrist er mandag 1. april. Vi holder dog samtaler løbende. Er du derfor interesseret, så 

lad os høre fra dig hurtigt. 

 

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk og www.facebook.com/hovedstadens  
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