Torslanda Golfklubb söker Banchef
Torslanda golfbana är centralt belägen vid inloppet till Göteborgs hamn med en fantastisk utsikt över havet ända till Vinga fyr.
Det stundom blåsiga havsnära läget och klimatet har bidragit till att ge banan dess öppna sea-side karaktär. Den nuvarande banan
anlades 1991 som en 9-hålsbana som senare har byggts ut till en 18-hålsbana med ombyggda greener även på den äldre delen.
Klubben har även en korthålsbana (9 hål) samt träningsområden och drivingrange. Klubben har ca 1800 medlemmar och god
ekonomi.
Vi söker nu en Banchef som skall ansvara för den dagliga skötseln och vidareutvecklingen av vår anläggning såsom bana,
övningsområde, maskinpark och fastigheter.
Du förväntas ha förståelse och kunskap om golfspelet och vi ser det som nödvändigt att du själv spelar eller har spelat golf
regelbundet. Du har också en gedigen utbildning inom banskötsel (HGU eller liknande) och flerårig erfarenhet av administration och
arbetsledning. Du är drivande, målinriktad och socialt kompetent. Du har en involverande ledarstil med förmåga att skapa team där
varje medarbetare känner delaktighet, engagemang och ansvar. Du har såväl intresse som förmåga att samverka med klubbens
representanter kring aktuella banfrågor och framtida banutveckling.
Kortfattad arbetsbeskrivning:
· Banchefen är direkt underställd styrelsen och rapporterar till ansvarig för banutveckling i styrelsen.
· Banchefen har totalansvaret för den dagliga skötseln av banan och arbetsledaransvar för all övrig banpersonal. Då
organisationen är liten förväntas Banchefen att delta i det dagliga arbetet.
· Banchefen skall inom ramen för tilldelade resurser (budget, personal och maskiner) infria årliga målsättningar och
verksamhetsplaner för banverksamheten.
· Banchefen ansvarar för banpersonalens arbetsmiljö och har skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga
ohälsa och olycksfall.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi följer gällande kollektivavtal. Tillträde enligt överenskommelse under kommande
höst/vinter dock före säsongstart 2018. Lön, semester och övriga anställningsförhållanden avtalas i samband med anställning.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Olle Eksell 070-5898784 eller olleeksell@gmail.com
Skicka din ansökan senast 6:e Oktober 2017 till: Torslanda GK Viktor Setterbergs Väg 5, 423 38 Torslanda eller till kansli@torslandagk.se

