Banansvarig/greenkeeper till Kristinehamns GK
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Kvalifikationer: B Körkort är ett krav
Kristinehamns golfbana är en uppskattad klassisk bana. Här möts du av en komplett och professionell
golfanläggning, kombinerat med värmländsk gästfrihet. Vi erbjuder 18 hål på 5 700 meter från gul
tee och 4 900 meter från röd. Banan är utmanande för alla typer av golfare, där de intressanta
greenområdena sätter sin prägel på golfspelet.
Vi är just nu inne i en förändringsprocess och söker därför en banansvarig/greenkeeper som vill följa
med på den resan. Vår nya Banansvarig/greenkeeper har drivet och ambitionen att leda och utveckla
banan i riktning mot klubbens verksamhetsmål. Vi tror att du är strukturerad och att du gillar att
jobba i team och nära klubbens medlemmar.
Dina arbetsuppgifter:
 Att tillsammans med Klubbchef driva den fortsatta utvecklingen av vår golfanläggning.
 Att vara arbetsledare och ansvarig för banpersonal.
 Att ansvara för banans skötsel och upprätthålla vår höga kvalitet.
 Att ansvara för banans budget tillsammans med Klubbchefen.
 Att ansvara för underhåll av maskiner och utrustning.
Vi söker dig som:
 Kan leda och fördela banpersonalens arbete och driva arbetet på banan.
 Har viss vana av administrativt arbete.
 Är strukturerad i ditt arbetssätt.
 Kan verka som en länk mellan klubbens bankommitté och banans behov.
 Vi ser gärna att du spelar eller har spelat golf eller jobbat på golfbana tidigare.
Det är meriterande om du:
 Behörighet inom besprutning och/eller motorsågsutbildning.
 Har dokumenterad utbildning inom golfbaneskötsel eller liknande.
Tillträde januari 2021 eller efter överenskommelse. Du kommer att vara underställd Klubbchefen och
det är honom du kontaktar om du har frågor. Bifoga CV och personligt brev
Tillsvidareanställning med årsarbetstid samt 6 månaders provanställning. Lön enligt
överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Frågor om tjänsten besvaras av Klubbchefen Sebastian Holm
Skicka din ansökan till Sebastian Holm: sebastian.holm@kristinehamnsgk.se

