Byneset Golfsenter AS søker Head Greenkeeper for snarlig tiltredelse
Vi søker en godt kvalifisert og ambisiøs head greenkeeper med passion for golf. Med passion mener vi en faglig dyktig
greenkeeper som også forstår golfspillet. I passion legger vi også at personen tar et ekstra tak når nødvendig for å sikre
kvaliteten på banen.
Rett person vil få fast ansettelse etter sesongslutt. Lønn etter kvalifikasjoner.
Vi ønsker en head greenkeeper som er ute på banen og jobber med vårt team, og leder dette på en profesjonell måte som
skaper entusiasme. Arbeidsoppgavene vil være ledelse og planlegging av vår ”grønne” avdeling, samt opprette en kortsiktig
og langsiktig vedlikeholdsplan og utføre denne i henhold til vårt banedokument og selskapets budsjetter.
Dette omfatter blant annet ansvar for, og deltagelse i daglige vedlikeholdsoppgaver slik som klipping, dressing, greenrulling,
vertikalskjæring, resåing, hullpipelufting, bunkerraking, gjødsling, plantevern, vanningsanlegg, dreneringsanlegg,
vintervedlikehold m.m. Må være traktorkyndig og ha erfaring med klippere og øvrig maskinpark. Maskinparken på Byneset
består av merket TORO, dekker behovene og er godt vedlikeholdt. Med stort og smått har vi 25 enheter i maskinparken. Vi
har en egen maskinsjef som står for vedlikehold. Dette betyr at head greenkeeper kan konsentrere seg om å sikre
banekvaliteten fremfor å tenke på vedlikehold av maskiner. Maskinparken fornyes jevnlig.
Byneset Golfsenter AS er et veldrevet 27-hulls golfbaneanlegg i Trondheim, Norge. Vår 18-hulls mesterskapsbane har
vært arena for flere norske mesterskap samt for Norwegian Challenge på Europatourens Challenge Tour. 9-hullsbanen er
en lettspilt par 32 som egner seg godt for nybegynnere. Vi har i tillegg et av Norges flotteste treningsanlegg med store
treningsgreener, nærspillsområder og en stor driving-range.
Sesongstart er medio april, og banen stenges i siste halvdel av oktober.
Søknad med CV sendes til daglig leder Terje G. Aasen.
Mail: terje@bynesetgolf.no
Mobil: 909 60427
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