Surahammars Golfklubb söker en ny Banchef!
Surahammars GK är en småkuperad skogs- och parkbana invigd 1990 och ligger ca. 15 minuter från Västerås. Banans
layout är utmanande och omtyckt, med ett genomgående vattendrag som försörjs av Mossfallsbäcken. Banans 18 hål
har fått tillägg med en helt nyinvigd korthålsbana med 6 hål, en footgolfbana med 7 hål samt fina övningsområden
samt två putting greener. För ett år sedan invigdes vår nya driving range med moderna utslagsplatser, några under
tak. Klubben erbjuder spel för alla åldrar med anpassningar för handigolfspel.
Vi söker en banchef som ska ansvara för skötsel och underhåll av banor, övningsområden, maskinpark och byggnader
samt vara arbetsledare för övrig banpersonal. Vi ser också att den nya banchefen arbetar för en modernisering och
utveckling av vår anläggning.
Vår nya banchef har följande egenskaper:
➢

Golfspelare med god kännedom om golf

➢

Du har HGU-utbildning (eller motsvarande) och flerårig, praktisk erfarenhet av banskötsel, arbetsledning och
ekonomi.

➢

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

Arbetsuppgifterna innefattar:
➢

Totalansvar för driften av vår anläggning samt personalansvar inom verksamhetsområdet bana/byggnader

➢

Att inom ramen för tilldelade resurser och givna väderleksförutsättningar infria våra årliga målsättningar för
bandriften enligt god yrkessed

➢

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

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse
För ytterligare information om tjänsten kontakta ordförande i klubben.
Välkommen med din ansökan senast 1 december
Mail: kansli@surahammargk.org
Bifoga ditt CV och ett personligt brev. Märk mailet med Ansökan.

Mia Runnérus
Ordförande Surahammars Golfklubb
Tel: 070 370 10 58

