BÆRUM GOLFKLUBB søker assisterende
head-greenkeeper og greenkeepere sesongen 2021
Arbeidsgiver

Bærum Golfklubb, Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen, Norge

Stillingstittel

Assisterende head greenkeeper og greenkeepere sesongen 2021

Søknadsfrist

Snarest

Ansettelsesform

Assisterende head-greenkeeper 100% fast stilling og greenkeepere
sesongen 2021

Bærum Golfklubb ligger idyllisk til i Lommedalen med 30 minutters kjøretur fra Oslo sentrum
og 15 minutter fra Sandvika. Klubben ble stiftet i 1972 og har i dag en 18 hulls golfbane og en
9 hulls korthullsbane, i tillegg til store og flotte treningsområder. Bærum GK har en bred og
god medlemsmasse med fine sosiale miljøer og høy medlemstilfredshet.
I dag har klubben ca. 1.950 medlemmer i alle aldre på ulike nivåer. Bærum GK ønsker å være
en klubb for alle der alle blir sett, og har et stort fokus på trivsel og service i klubben.
Vår 18 hulls golfbane er en par 71 bane i naturskjønne omgivelser og med stor variasjon.
Bærum GK er en morsom og utfordrende bane som også har stått vertskap for flere
nasjonale turneringer på høyeste nivå. Det jobbes kontinuerlig i klubben med å modernisere
og utvikle banen. Klubben har en langsiktig baneplan som skal sørge for at de nødvendige
oppgraderinger gjøres og at kvaliteten på produktet opprettholdes.
Stilling ledig som assisterende head greenkeeper
Bærum Golfklubb er kjent som en god golfklubb med sterke sosiale miljøer, god service og
ikke minst en flott golfbane. BMGK ønsker at forholdene alltid skal være gode, og
baneavdelingen jobber hver dag for at totalopplevelsen av klubben skal være så god som
overhodet mulig. Nå som vi går inn i vinterhalvåret og forbereder en ny sesong, har vi en
ledig 100% fast stilling som assisterende head greenkeeper på Bærum GK. Vi søker også
greenkeepere for sesongen 2021.
Stillingene tilbyr et godt arbeidsmiljø, gode muligheter for utvikling innenfor greenkeeper
yrket og en spennende hverdag i et velfungerende team ledet av head-greenkeeper Guttorm
Ray Tuxen. Det er ønskelig at du som søker har de riktige egenskapene på plass, holder et
høyt krav til standard og kvalitet og brenner for produktet du skal levere. Det regnes som en
fordel om du selv spiller golf. Du mestrer og kan håndtere de nødvendige maskiner og kan

jobbe både individuelt og i et team. Det er en forutsetning at du har erfaring fra greenkeeper
yrket og en stor fordel at du er golfspiller.
Egenskaper hos deg som søker
Det er ønskelig og fordelaktig med kandidater som har en interesse og lidenskap for golf.
BMGK fokuserer på likestilling og oppfordrer kvinner til å søke.
Kvalifikasjoner;
·

Dokumenterte resultater med minimum tre års erfaring fra greenkeeper yrket

·

Erfaring med håndtering og vedlikehold av større maskiner

·

God fysisk form

·

Åpen for fleksible arbeidstider som tilpasses sesong og arbeidsoppgaver

·

Beherske office pakke - administrative egenskaper

·

Beherske et skandinavisk språk og engelsk

·

Erfaring med vedlikehold og reparasjon av maskiner er en fordel

·

Førerkort klasse B

Egenskaper;
·

Serviceinnstilt

·

Høyt detaljfokus

·

Sterk arbeidsmoral

·

Trives med høyt arbeidstempo

·

Nysgjerrig og lærevillig

·

Gode kommunikasjonsevner trives med å jobbe i team

Hva kan vi tilby
- Attraktiv arbeidsplass i golf Norge
- Muligheter for personlig utvikling
- Sterkt og godt arbeidsmiljø
- Arbeidsklær og spillerett på golfbane
- Konkurransedyktig lønnsbetingelser
Søknadsfrist snarest. Ved spørsmål kontaktes head greenkeeper Guttorm Ray Tuxen på tlf.
412 18 182 / tux@bmgk.no.

