Töreboda Golfklubb söker Head Greenkeeper
Est 1965
Töreboda Golfklubb ligger 7 km öster om Töreboda centrum i norra delen av Västra Götalands län. En
svensk golfidyll. Undangömd från storskalig bebyggelse och inramad av majestätisk barrskog och en förtrollande
näckrosfylld insjö. Banan är välkänd för sin betagande skönhet och storslagna vy över Månsarudssjön. Banans karaktär är
skiftande, park, skogsbana och seaside. Tio av hålen har tät direktkontakt med vattnet.
Vi söker nu en Head Greenkeeper ( HG ) som skall ansvara för skötsel och utveckling av vår anläggning såsom bana,
övningsområde, driving range och maskinpark.
Du förväntas att ha förståelse/kunskap om golfspelet och vi ser det som nödvändigt att Du spelar eller har spelat golf på
regelbunden basis. Du har också en utbildning inom området för banskötsel och erfarenhet av arbetsledning. Du är driven,
målinriktad, innovativ och är socialt kompetent med ett tydligt kommunikativt och engagerande ledarskap.
Kortfattad arbetsbeskrivning:
- HG lyder under klubbens ordförande som i samråd rapporterar ärenden som berör anläggningen till styrelsen
- HG har ansvaret för den dagliga skötseln av anläggningen och är som arbetsledare ansvarig för övrig underställd
personal. Då organisationen är liten förväntas att HG deltar i det dagliga arbetet
- HG har inom ramen för tilldelade resurser och givna väderleksförutsättningar infria årliga målsättningar och
verksamhetsplaner för banverksamheten och har till sitt förfogande utöver årlig budget även personal och maskiner
- HG har ansvaret för banpersonalens arbetsmiljö och har skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att förebygga
ohälsa och olycksfall
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi följer kollektivavtal. Tillträde enl. överenskommelse under tidig vår 2018
där lön, semester och anställningsförhållanden avtalas.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Per Tenning, Ordförande Mobil: 070-58 55 178 / per@pindaros.se
Din ansökan vill vi snarast ha till Töreboda Golfklubb, Box 18, 545 21 Töreboda / info@torebodagolfklubb.se
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