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Banchef till Örestads GK/Habo Golf AB
Örestads GK ligger vid härliga Lomma bukten, mellan Lomma och Bjärred.
Klubben grundades 1986 och vi erbjuder 27 hål + 18 korthål (pay&play) vilket
ger en god tillgänglighet och golf för alla. Det som särskiljer oss från många
golfklubbar, och vår stora konkurrensfördel, är just vår goda tillgänglighet och
golf för alla! Klubben har idag ca 1 900 st aktiva medlemmar och vi gästas av
ca 10 000 st golfare per år. Vår ambition är att hålla öppet året om och vår
ekonomi är stabil.
Förutom golf hyr vi ut 2 st konferensrum (många företag som förlägger sina
konferenser på klubben), vi har en populär restaurang med fullständiga
rättigheter, tre PGA Pro´s som sköter träningen, en stor drivingrange med 25 st
utslagsmattor samt goda träningsmöjligheter.
Vår nuvarande banchef Anders Gripwall har valt att gå vidare mot nya
utmaningar och vi söker nu hans efterträdare. Vi söker dig som är innovativ,
driven, målinriktad, flexibel, har HGU-utbildning eller liknande, mångårig
erfarenhet av ledarskap och skötsel av golfbanor, hög servicenivå med ett
tydligt och engagerande ledarskap.
Vi har en modern maskinpark.
Tjänsten är en heltidstjänst. Lön, semester och anställningsförhållande avtalas
vid anställning, vi följer gällande kollektivavtal.
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Kortfattad arbetsbeskrivning:


Totalansvar för driften av banan samt personalansvar för övrig anställd
banpersonal.



Inom ramen för tilldelade resurser och givna väderleksförutsättningar
infria våra årliga målsättningar och verksamhetsplaner för
banverksamheten och har till sitt förfogande utöver årlig budget även
personal och maskiner.



Planering och daglig ledning av banpersonal.



Ansvaret för banpersonalens arbetsmiljö och har skyldighet att vidta
alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.



Budgetering och ekonomiskt ansvar för banan. Upprätta långtidsplan
för investeringar i bana och maskinpark samt nyanskaffning och
underhåll av maskinpark.

Skicka ansökningshandlingar med löneanspråk till klubbchef Niklas Karlsson
via epost: niklas@orestadsgk.com. Mejla gärna dina ansökningshandlingar på
en gång då vi anställer när vi hittar rätt kandidat, sista ansökan är 30 april.
Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta klubbchef Niklas
Karlsson på 040-410578 eller 0733-258550.
Mer information om klubben, besök vår hemsida www.orestadsgk.com.
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