Halmstad GK Söker
Säsongspersonal.
Halmstad Golfklubb – Tylösands golfpärla
På Halmstad Golfklubb hittar du allt du behöver för
en fantastisk golfupplevelse
– banor av toppklass, en utsökt restaurang och en
av Sveriges största on course-shopar.
Norra Banan är känd som spelplatsen för de största
mästerskapen. På senare tid kan nämnas 2007 års
Solheim cup, som var en alldeles speciell
upplevelse och innebar ett stort lyft för banorna.
2011 och 2015 genomfördes Europamästerskapen
för amatörer på Norra banan, som prisades av
spelare såväl som ledare för dess fina
naturupplevelse och utmanande karaktär.
Södra Banan är ett utmärkt komplement och är av medlemmarna speciellt högt skattad. Flest ronder spelas
faktiskt här och anses av många som en dold pärla.
Golfklubben har en omtalad kö för medlemskap med ungefär 2 300 personer registrerade. Den förväntade
kötiden är cirka 12–15 år och påvisar Halmstad Golfklubbs starka attraktionskraft.
Här finns också en stor juniorverksamhet med över 320 ungdomar i träning varje år. På Halmstad Golfklubb
hittar du en av Sveriges största on course-shopar med ett utbud som är svårt att matcha.
Restaurangen utsågs 2012, 2013, 2014 och 2015 till ”Årets Golfkrog” och serverar den bästa maten som går att
finna på Sveriges golfklubbar.

Vi söker nu säsongspersonal med start under våren 2021
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från skötsel av golfbanor eller andra grönytor.
Maskinintresse
Körkort, kunskaps- och förarbevis
Relevant utbildning
Som person är du:
Golfintresserad, arbetsvillig, serviceinriktad och professionell i ditt arbete.
Anställningstid och lön enlig överenskommelse.
Halmstad Golfklubb strävar efter att ha motiverad, välutbildad och återkommande personal. Inget av
ovanstående är därför ett krav utan som anställd kommer vi att hjälpa dig med de eventuella
utbildningar och förarbevis som du kan behöva och önskar.
Mejla din ansökan till: stefan.ljungdahl@hgk.se
För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta:
Banchef
Stefan Ljungdahl
Mobil: 0708-58 47 61

