Rättviks golfklubb ligger i natursköna och vackra Siljansbygden i Dalarnas län. Vi erbjuder 18-håls
golfbana, boende, restaurang, driving range, shop och studio. Banan som är Dalarnas äldsta, är en
uppskattad park- och skogsbana. I sin karaktär kan den vid en första anblick verka enkel och kort, men
låt er inte luras för den är både knepig och utmanande. Att hålens par ständigt växlar gör banan
varierande och intressant. Från tee har du för det mesta flera alternativ, spela safe eller chansa.
Vi jobbar för att vår bana ska vara inbjudande, rolig och intressant att spela med utvecklad hög kvalitet.
Vi vill fortsätta utveckla golfbanan till att vara en av regionens bättre anläggningar för både medlemmar
och gäster.

VI SÖKER NU HEAD GREENKEEPER
Vår nuvarande Head Greenkeeper vill lämna över sitt ledarskap till en yngre generation och vi
söker nu hans efterträdare. Tjänsten skall tillsättas under vårvintern och vi söker dig som är en
utpräglad lagbyggare, driven, målinriktad och är socialt kompetent med ett tydligt, kommunikativt
och engagerande ledarskap.
Vi söker dig som är strukturerad och har en god förmåga att planera och följa upp uppsatta mål.
Du är utbildad och har flera års erfarenhet inom banskötsel och i arbetsledande ställning vilket
fordras för att du skall kunna uppfylla uppdraget med hög yrkeskunskap.
Du förväntas självklart ha förståelse/kunskap om golfspelet/golfspelaren och vi tycker det är
nödvändigt för uppdraget att du spelar golf eller åtminstone spelat golf på en regelbunden basis.
Anställningen avser en heltidstjänst (100%) och vi följer gällande kollektivavtal.
Dina arbetsuppgifter:
• Fortsätta utveckla golfbanan till att vara en av regionens bästa golfbanor för alla våra
medlemmar och gäster.
• Ta fullt ansvar för banpersonal och vara arbetsledaren för gruppen.
• Ansvara för skötsel av golfanläggningen, inklusive maskinpark, bevattning och
fastigheter.
• Under styrelse och klubbchef ansvara för banans kvalitet, miljö, budget och
investeringar.
• Vara en del av lednings-och utvecklingsgrupperna samt adjungerad till styrelsen.

Rättviks Golfklubb bildades 1954, spelsäsong maj – oktober, vi har drygt 600 aktiva
medlemmar och runt 5 500 greenfeegäster/år samt ca 3 000 övernattningar som bor på
anläggningen.
Välkommen att mejla in din ansökan, personligt brev, eventuella löneanspråk, CV och referenser till
klubbchef Magnus Eriksson magnus.erikssson@rattviksgk.se senast den 15 november 2019. Vi
kommer att kalla till intervju löpande och anställa när vi hittat rätt kandidat. Tillträde och lön enligt
överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Magnus på telefon 0248-510 29. För mer information om klubben,
besök vår hemsida www.rattviksgk.se

Vi ser fram emot din ansökan!
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