
 

 

 

 

 

 

DAGLIG LEDER FOR HIK FODBOLD – 

HELLERUP IDRÆTSKLUB 

HIK Fodbold vokser og er nu en af Danmarks største fodboldklubber med ca. 1800 

medlemmer. Vi rangerer blandt Danmarks bedste fodboldklubber, vi har netop i 

drengeafdelingen modtaget 3 DBU licens-stjerner og har indgået en partneraftale med FCK. 

 

HIK favner fodbold til piger, drenge, bredde, talent, senior og et herrehold i 2. division. 

Vi står foran et stort løft, hvor vi vil udvikle klubben til at være en af Danmarks bedste børne- 

og ungdomsklubber indenfor elite, bredde, piger, drenge, børn & unge. 

 

Din rolle 

Som leder for HIK Fodbold får du mulighed for at sætte et aftryk på børne- og 

ungdomsfodbold i Danmark i en af landets mest fremtidsorienterede fodboldklubber. 

 

Vi søger en leder der kan gå forrest i at udvikle fodboldafdelingen, tage ansvar for at drive 

organisationen, sikre en sund drift, gode arbejdsforhold og et motiverende miljø for 

medlemmerne. Du har en passion for sport, men du bliver ikke valgt på din fodboldfaglighed 

- dit fokus er på at lede, organisere og administrere. 

 

Du får ledelses- og administrativt ansvar for alle HIK Fodbold’s medarbejdere, herunder 

ledergruppen (Head of Coaching, Ungdomsansvarlig, Børneansvarlig, etc.) - over 100 

medarbejdere fordelt på fastansatte, deltidsansatte og timelønnede. 

 

Du styrer fodboldafdelingens ledergruppe og driver rekruttering af nye medarbejdere. 

 

Du får ansvar for økonomistyring, samt dagligt og administrativt ansvar for baneplaner, 

sponsorer, indkøb, leverandører, kommunen, DBU, afvikling af 2. division kampe, mm.  

 

Du får støtte fra HIK’s administrative kontor og fra dine medarbejdere og frivillige, men du vil 

selv skulle udføre mange administrative- og koordineringsmæssige opgaver.  

 

Du sætter en ære i at planlægge og projektstyre, og er skarp til at kommunikere skriftligt og 

mundtligt, så medlemmer, forældre, samarbejdspartnere og sponsorer er informeret. 

 

Du skal etablere dig som en positiv HIK ambassadør, der er synlig for vores ansatte, 

medlemmer og forældre. Du skal være god til at omgås mange mennesker. 

 

 

 

 



Du skal have kommerciel sans, så du kan bidrage til at udnytte HIK Fodbolds kommercielle 

potentiale, bl.a. inden for sponsorater, camps, mm.  

 

Det er en fordel med erfaring med foreningsarbejde, gerne i en sports/fodbold 

sammenhæng, og en ekstra bonus hvis du har et godt netværk i den danske fodboldverden. 

 

Om HIK  

HIK er en af Danmarks ældste idrætsklubber og omfatter fodbold, tennis og håndbold. Hele 

HIK ledes af en direktør og en administrativ stab af fastansatte, der tager sig af drift, 

økonomi, IT og anlæg/baner for alle tre sportsafdelinger. 

 

Som leder for fodboldafdelingen refererer du til HIK’s direktør og på det sportslige refererer 

du til HIK’s fodboldudvalg. 

 

HIK som arbejdsplads 
Vores anlæg er fordelt ved Maglegårdshallen i Hellerup samt ved Gentofte Stadion. 

HIK Fodbold er en arbejdsplads med høj trivsel, hvor mange ansatte og trænere har været 

her i mange år og har et stærkt socialt sammenhold. 

Vi har mange frivillige som bruger mange timer på at hjælpe til, afholde sociale 

arrangementer, stævner, mm. Du vil i din hverdag i HIK møde mange ildsjæle i form af 

medarbejdere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst fantastiske børn og unge. 

Som leder kan du i høj grad selv tilrettelægge dit arbejde, dog så det passer med 

klubaktiviteterne og de ansattes tilstedeværelse - der må påregnes arbejde en del 

eftermiddage/aftener hvor meget aktivitet foregår og weekender ifm. kampe, events, mm. 

Stillingen er fuldtid. Løn er efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt. 

 

Ansøgning 

Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning snarest muligt til: jobfodbold@hik.dk  

Har du spørgsmål til stillingen inden ansøgning så er du velkommen til at kontakte Kim 

Meurs-Gerken, formand for HIK Fodbold, på tlf. 61 61 09 09 


