Sandefjord Golfklubb har en flott 18-hulls park- og skogsbane som ble bygget i 2008, designet av
Peter Chamberlain. Banen er relativt flat med mange dammer og bekker, noe som gjør at hele 8
hull har vann i spill. Den har store, ondulerte greenområder etter siste internasjonale regler og
spesifikasjoner.
Sandefjord Golfklubb er en ung klubb med god økonomi og ca 920 medlemmer, og er en av svært få
klubber i Norge som har økende medlemsmasse. Dugnadsånden er stor, og klubben har mange
spennende prosjekter fremover.
Målsettingen vår er å være blant de mest veldrevne og beste banene i Norge.

Vi søker nå en dyktig og ambisiøs

HEAD GREENKEEPER
Du vil være klubbens viktigste ressursperson og få ansvaret for utvikling og drift av banen og
treningsområdene i samarbeid med klubbens banekomite.
Vi søker etter deg som:
- Har erfaring fra tilsvarende stilling, eller kanskje er/har vært assisterende greenkeeper og nå
ønsker større utfordringer
- Har et sterkt ønske om at klubben skal nå sine målsettinger
- Gjerne utdannet greenkeeper, men dokumentert erfaring kan kompensere
- Er god på å planlegge og sikre en effektiv drift
- Strukturert og forståelse for økonomiske rammer
- Har god erfaring med maskiner og utstyr
- Gjerne habil golfspiller som har spilleforståelse og være klubbens representant på banen
- Er opptatt av å levere resultater i samarbeid med klubbens øvrige ansatte og frivillige hjelpere.
Sandefjord Golf har egen maskinpark, og har i sesongen 4-5 erfarne banearbeidere. Vi samarbeider
tett med våre naboklubber både ifht kompetanse, bemanning og utstyr/maskindrift.
Dine arbeidsoppgaver:
- Ansvar for planlegging og avvikling av den daglige driften på banen, og selv være aktiv i det
daglig vedlikeholdet
- Ledelse av sesongansatte og frivillige
- Utvikle, planlegge og realisere tiltak som vil forbedre banen
- Innkjøp av driftsmidler til banen innenfor budsjettrammer
- Delta i møter med banekomiteen og i styremøter ved behov
Vi tilbyr et inspirerende miljø og ikke minst mulighet til å sette ditt preg på og utvikle vår flotte bane
videre. Det kan også være fint å vite at Sandefjord er stedet i Norge med mest sol!
Stillingen er 100 % og rapporterer til daglig leder. Lønn etter avtale.
Søknadsfrist: 1. mars, men vi vurderer søknader fortløpende. Målsettingen er å ha deg på plass
snarest mulig.
Send din søknad og CV til post@sandefjordgolf.no. Attester og referanser vil vi evt komme tilbake til.
Ønsker du mer info om stillingen, så ta kontakt med Ole Gunnar Grundstrøm (avtroppende Head
Greenkeeper) på tlf 901 66 335, eller Harald Skogen (leder banekomiteen) på tlf 905 55 319.
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