Sjöbo Golfklubb
Söker

Head Greenkeeper
Sjöbo Golfklubb ligger i det natursköna området strax väster om tätorten Sjöbo. Varje golfhål spelas som ett
enskilt rum, vilket gör banan unik i det blåsiga Skåne. Banan är anlagd på sandjord vilket gör den spelbar i princip
hela året. Det finns en toppmodern drivingrange och väl tilltaget övningsområde för inspelsträning och närspel. En
golfstudio kompletterar träningsmöjligheterna. En modern maskinhall och ett nybyggt klubbhus gör anläggningen
komplett.
Med kunning och engagerad personal, tillsammans med ny och modern maskinpark vill vi skapa förutsättningar
för att möta de miljökrav vi blir ålagda och erbjuda en anläggning i toppskick.

Vi söker nu en Head Greenkeeper som skall ansvara för skötsel och utveckling av vår anläggning
såsom bana, övningsområde, maskinpark och fastigheter.
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 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 klubbchefen 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 gällande kollektivavtal. Tillträde enligt
överenskommelse. Lön, semester och anställningsförhållande avtalas i samband med anställning.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Lena Torstensson 046-63124, 070-5562370 eller
lena.torstensson@sjobogk.com
Vi ser fram emot din ansökan och kallar till intervju löpande. Maila eller skicka din ansökan till:
Sjöbo Golklubb
Björka Byaväg 72-33
27594 Sjöbo
lena.torstensson@sjobogk.com

