Vill du vara med på resan till att bli Sveriges trevligaste golfbana?
Norrby Golf är en familjeägd anläggning som ligger mellan Mariefred och Stallarholmen i
Strängnäs kommun. Banan byggdes 1994, och har under en längre tid varit utarrenderad till
Stallarholmens GK. Sedan 2019 är hela verksamheten åter under ledning av Norrby Golf. Vi
jobbar hårt mot att skapa en anläggning som välkomnar alla typer av golfare, och vårt mål är
att bli Sveriges trevligaste golfbana. Vill du vara med på resan?
Vi söker nu en till Greenkeeper till vårt team. Tjänsten är en rolig och varierande roll där du
ansvarar för banskötseln och för att banan är i gott skick för våra golfare. Du har också en
viktig roll i planeringen kring banans utveckling. Vi söker även en ytterligare banarbetare till
teamet.
Du ska brinna för golf, vara positiv och ha hög arbetsmoral. Vi ser gärna också att du kan
arbeta självständigt, likväl som i team. Du tycker att kvalitet är viktigt och du är noggrann.
Det är viktigt att du hela tiden vill göra banan lite finare och lite bättre. Vi välkomnar nya
idéer och ser gärna att du delar med dig av dessa.
Som Greenkeeper på Norrby Golf ska du ha:
-

Tidigare erfarenhet av att jobba på en golfbana eller skötsel av grönområden

-

En relevant utbildning – (GUB, VUB, HGU eller motsvarande), alternativt
motsvarande arbetslivserfarenhet

-

B-körkort

-

Erfarenhet av maskinservice är meriterande

Vi söker även en ytterligare banarbetare för säsongen. Som banarbetare hos oss ska du ha:
-

Tidigare erfarenhet av att jobba på en golfbana

-

B-körkort

Tjänsterna är en säsonganställning med stora möjligheter till en tillsvidareanställning. Lön
och tillträde efter överenskommelse.
Låter detta som en tjänst för dig?
Skicka in din ansökan till Helene@upplevnorrby.se så fort du har möjlighet då urval och
intervjuer sker löpande. För mer information om oss, besök www.norrbygolf.se.

