VI SÖKER EN HEAD GREENKEEPER
Skyrup Golf & Hotell är en privatägd golfanläggning som ligger i norra skåne drygt en mil utanför
Hässleholm. Banan är en blandning av skog/sjö/park som är omgiven av fantastisk natur och har
erkänt väldigt bra greener. Anläggningen rymmer 18 hål, övningsområde med drivingrange och
puttinggreen samt ett träningsområde som rymmer fem korthål och footgolf/frisbeegolf.
Vidare driver vi ett hotell på anläggningen med 26 rum och inom kort uppför vi även fyra stycken
lodger a 50 m2. Vi har drygt 830 medlemmar och ca 11.000 greenfeegäster/år.
Vi är en anläggning i ständig utveckling och vi har tillsammans med banarkitekt Christian Lundin tagit
fram en långsiktig Masterplan som ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.
Bankonsult Simeon Liljenberg har varit delaktig i den utveckling och förädling golfbanan i Skyrup har
haft de senaste sex åren. Tillgång till Simeons kompetens och erfarenhet gällande banan är en
värdefull resurs och vi konsulterar fortsatt Simeon för rådgivning.
Maskinparken är uppdaterad och modern.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
- Totalansvar för driften av grönytor
- Årsplanering av skötsel
- Planering och daglig ledning av personal
- Vara delaktig i budgetarbetet, framtida investeringar och åtgärdsplaner.
- Ansvar för underhåll av våra fastigheter
DIN PROFIL
Vi behöver stärka organisationen med en ny Head Greenkeeper som leder vårt arbete och utveckling
av grönytorna. Vi ser att:
- Du har ett stort engagemang, är driven och har mycket energi.
- Du vet att detaljerna gör skillnaden för helheten och har ett bra öga för vad som med enkla medel
kan förbättras för att skapa en bättre upplevelse för alla våra besökare.
- Du har en positiv inställning, är ordningssam och handlingskraftig.
- Du har ett genuint intresse för sporten och spelar själv golf.
- Du har för tjänsten relevant erfarenhet och slutförd eller påbörjad utbildning
Vi söker dig som brinner för ditt arbete och vill utveckla både dig själv i yrkesrollen likväl som
anläggningen du jobbar på. Om du inte redan är Head Greenkeeper idag arbetar du kanske som
försteman och vill ta chansen att få ett större ansvar på en anläggning som vill framåt.
VILLKOR
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Lön, semester och anställningsförhållande avtalas vid anställning.
För frågor och ytterligare information kontakta klubbchef Fredrik Widmark på 0734-060666.
Mer information hittar du på www.skyrupsgk.se
Vi ser fram emot din ansökan och kommer att kalla på intervju löpande och anställa när vi hittat rätt
kandidat. Ansökan skickas till fredrik@skyrupsgk.se.

