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Sista ansökningsdatum: 2018-10-31 (ansökningar behandlas löpande)

Landskrona Golfklubb bildades 1960, är en av Skånes största golfanläggningar och här möts du av en
komplett och professionell golfanläggning. 2017 och 2018 har Landskrona röstats fram till ”Sveriges
bästa golfstad”. Anläggningen består av 36 hål, range, fina träningsområden samt en 6-håls
korthålsbana. Banorna är kombinerade park- och seasidebanor med närhet till Öresundskusten. Vi
har drygt 2100 medlemmar och ca 10000 greenfeegäster/år.
Vår Banchef har beslutat sig för att pensionera sig och vi behöver därför stärka organisationen med
en energisk och framåtsträvande Banchef.
Vi är en anläggning i ständig utveckling och vi har tillsammans med banarkitekt Johan Benestam
påbörjat arbetet med att ta fram en långsiktig Masterplan som ligger till grund för vårt
utvecklingsarbete. Johan Benestam har också varit delaktig i de senaste årens utveckling och
förändring av golfbanorna på Landskrona GK.
Landskrona GK blev Miljödiplomerad 2003 av Skånes Golfförbund och vår målsättning är att hela
tiden ligga i framkant med miljöarbete och att vi strävar mot att certifieras enligt det nya
miljöverktyget GEO OnCourse.
Som Banchef ansvarar du för skötsel och utveckling av vår anläggning såsom banor, övningsområden,
maskinpark, fastigheter m.m. Maskinparken är modern och uppdateras löpande.
Vår maskinhall som är en av landets absolut modernaste invigdes 2014 med helt nybyggda lokaler för
personalutrymmen, verkstad, förrådsutrymmen och kallgarage.
I det dagliga samarbetet med kansli, reception upprätthåller vi tillsammans en hög standard och
servicenivå för medlemmar och gäster som besöker anläggningarna.
Rapportering sker direkt till klubbchefen.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av grönyteskötsel i en arbetsledande ställning. Du brinner
för ditt arbete och vill utveckla både dig själv i yrkesrollen likväl som anläggningen du jobbar på. Om
du inte redan är Banchef idag arbetar du kanske som Head greenkeeper och vill ta chansen att få ett
större ansvar på en anläggning som vill framåt.
Du har förmågan att leda och entusiasmera personal och har en god samarbetsförmåga. Du har god
förmåga att planera och strukturera arbeten. Vi har som ledord att ”Vi sätter laget före jaget”!
Du förväntas ha god datorvana och behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift eftersom du
också kommer arbeta med information och dokumentation. Att ha förståelse för
golfspelet/golfspelaren tycker vi är en nödvändighet för uppdraget, vilket betyder att du själv spelar
golf.

Vi vill att du ska ha följande egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•

Flerårig praktisk erfarenhet av banskötsel, arbetsledning och ekonomi.
VUB, HGU utbildning. Minst 5 års erfarenhet som greenkeeper, behörighet för
bekämpningsmedel klass 1L och 2L och röjsåg
Du är strukturerad i ditt arbete, bra på att kommunicera och har god datorvana då du
arbetar med information och dokumentation
Tydlig och engagerad i ditt ledarskap och en god lagbyggare
Ambitiös och målinriktad med ett stort engagemang
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 ordningsam och handlingskraftig.

Arbetsuppgifterna innefattar:
•
•
•
•
•

Totalansvar för driften av bana/fastigheter på vår anläggning samt personalansvar inom
verksamhetsområdet
Årsplanering av skötseln av vår anläggning
Planering och daglig ledning av personal
Ansvar att följa arbetsmiljölagen enligt delegationsordning
Upprättande av budget, investeringsplaner, verksamhetsplaner, åtgärdsplaner och
projektplaner för verksamheten samt uppföljning av desamma

Tillsammans med övriga i teamet vill du fortsätta utveckla denna 36 hålsanläggning vidare
enligt plan. Du jobbar i ett kunnigt och engagerat team där vi gärna stöttar din fortsatta
utveckling inom greenkeeperyrket med utbildningar och liknande.
Schemalagt helgarbete förekommer, oregelbunden arbetstid.
VILLKOR
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Vi följer gällande kollektivavtal och tillämpar
årsarbetstid.
Körkort: B-körkort fordras.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Lön, semester och anställningsförhållanden avtalas vid anställning.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Patrik Brorsson.
Tel. 0708 584999 alternativt via e-post patrik@landskronagk.se
Vi kommer att anställa när vi finner rätt kandidat så skicka in dina handlingar omgående.
Välkommen att skicka in din ansökan, löneanspråk, CV och referenser till Styrelsen på Landskrona GK
senast 31 oktober 2018, styrelsen@landskronagk.se.

