Friiberghs Golfklubb ligger geografiskt mellan Örsundsbro i Uppland och Bålsta, invid
Mälarens strand, och granne med den mycket omtyckta och välbesökta konferensgården
Friiberghs Herrgård. Klubben har alltid haft ett gott rykte bland medlemmar och gäster,
framförallt för ett familjärt, socialt och inkluderande mottagande. Klubben startades 1990 och
2001 byggdes banan ut till nuvarande 18 hål.

Klubbchef till Friiberghs GK
Vi söker en person med kompetens inom ledarskap, försäljning och ekonomisk
förvaltning. Du har tidigare arbetat som försäljningschef, marknadsansvarig eller kanske
klubbchef eller VD för en golf- eller annan idrottsklubb.
Du ska vara utåtriktad, initiativrik och strukturerad. Intresse för golf och kunskap i
spelet och regler är meriterande precis som erfarenhet från ideellt ledarskap i någon
form med kunskaper i organisations- och verksamhetsutveckling.
Du ska kunna uppvisa en CV innehållande kompetens av ledarskap, personaladministration, ekonomisk redovisning och förvaltning. Tjänsten innefattar även ansvar
för kansli och receptionen med dagliga rutiner kring korrespondens, ekonomi,
receptionsarbete och representation vid möten och besök.
Du kommer att, underställd driftbolagets styrelse, vara totalansvarig för den operativa
verksamheten i enlighet med de planer och budget som är lagda av styrelsen och
beslutade av årsmötet. Du ska verkställa och följa upp av styrelsen tagna beslut och via
ledningsgrupp samordna det dagliga arbetet anläggningen.
Du kommer även att ingå i och biträda klubbverksamhetens samordningsgrupp i
samband med medlemsaktiviteter, klubb- och inbjudningstävlingar samt kurser och
utbildning i samråd med klubbens PRO.
Klubben är i en utvecklingsfas. Idag är vi mellan 550 och 600 medlemmar och efter flera
år med vikande siffror är vi i stort behov av person som tar ansvar för det viktiga dagliga
samordnings- och ledningsarbete som behövs för att utveckla vår verksamhet, först och
främst mot våra tankar och mål enligt vår Vision 2020.
Tjänsten, som bör vara tillsatt senast 1 januari 2018, kommer att vara en s k
årsanpassad tjänst med större arbetsinsats (inkl en del kvälls- och helgarbete) under
golfens högsäsong april-oktober.
Välkommen att söka tjänsten!
Skicka din ansökan och dina handlingar till klubbens ordförande
Anders Jarl, e-post anders@jarloco.se senast den 15 september 2017.
Vid frågor och ytterligare information, kontakta Anders Jarl på 070-650 82 30
eller klubbens kassör Kjell Gustafsson på 070-600 31 98

