Head Greenkeeper Åtvidaberg Golf Resort

Vill Du vara med på en resa där Du ska leda drift och utveckling av en av Sveriges finaste golfbanor?
Välkommen med Din ansökan till Åtvidaberg Golf Resort AB. Banan är en 18-håls parkbana med
signaturhålet Långa Sjö, utmed Bysjön i det vackra östgötska eklandskapet. Vi söker nu en Head
Greenkeeper som vill vara med och utveckla vår bana med målet att ligga i topp bland Sveriges bästa
golfbanor.
Åtvidaberg Golf Resort består idag av fyra verksamheter: golfbana, Trädgårdshotellet, Åtvidabergs
Golfrestaurang samt golfshop. Vi står i startgroparna med en utbyggnad av vår resort som ska inkludera
ny- och ombyggnad, med målet att skapa ett av Sveriges främsta golfhotell. Arbetet med en ny
generalplan för banan har just påbörjats.
I detta projekt blir Du ansvarig för att golfbanan och resorten fortsätter att hålla hög kvalitet och utvecklas
till en modern golfanläggning.
Vi ser gärna att Du har dessa kvalitéer
•
•
•
•
•
•

HGU-utbildad
5-årig yrkeserfarenhet i arbetsledande ställning
Ambassadör för golfen med stor kunskap samt känsla för spelet
Social med hög känsla för service och kommunikation
Ledaregenskaper
Ekonomi samt datavana

I Din roll ingår detta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget- och personalansvar
Ansvarig för skötsel och drift av golfbanan
Maskinparksansvarig
Del i den dagliga driften av anläggningen
Ansvar för banpersonalens arbetsmiljö samt säkerhetsföreskrifter
Ingår i ledningsgruppen med gemensamt ansvar för hela resorten
Ingår i banutvecklingsgruppen med ansvar för att ta fram en generalplan för golfbanan
God kommunikation till Åtvidabergs Golfklubbs styrelse samt medlemmar
Rapportering sker till VD
Övrigt ansvar enligt SGA:s befattningsbeskrivning för Head Greenkeeper

Sista ansökningsdag är den 15 december och intervjuer kommer att ske löpande. CV samt personligt brev
skickas till Marcus Carlgren, vd@tradgardshotellet.se. För frågor eller funderingar gällande tjänsten mejla
eller ring på 0730-25 40 63.

Åtvidaberg Golf Resort AB ägs av familjen Adelswärd med familjeföretaget Baroniet Adelswärd
AB i Åtvidaberg. Bolaget grundades 1783 och ägs idag av tionde generationen Adelswärd.

