Kungl. Drottningholms Golf Klubb är belägen väster om Stockholm på kunglig mark i Ekerö kommun. Klubben
har arrangerat många stora mästerskaptävlingar och ses som en av Sveriges mest välkända banor. Klubbens
målsättning är att vara en av de mest attraktiva golfklubbarna i distriktet.

Vi söker

Bevattnings- och spraytekniker
Kungl. Drottningholms golfklubb vill ta golfbaneskötseln till perfektion och lyfta fram
detaljerna på golfbanan till en helt ny nivå. Vi vill vara med och leda utvecklingen av
golfbaneskötsel med hjälp modern teknik och enligt de senaste rönen. Om du vill vara med
att leda denna utveckling och har ett brinnande intresse för golf finns nu möjligheter att
jobba på Kungl. Drottningholms golfklubb.
Vi söker dig som utöver att assistera i den dagliga skötseln vill serva och trimma in
bevattningssystemet till optimala förhållanden. Bevattningsstrategi och kvaliteten på
bevattningssystemet är en av de viktigaste faktorerna på en golfbana för att uppnå bra
spelytor och friska gräsplantor. Du ska också vara den som lägger exakta näringsgivor och
följer upp gödselprogrammet. Att näringsbalansen är på en bra nivå är av yttersta vikt för ett
starkt och välmående gräsbestånd som klarar av det dagliga slitaget.
Den som söker ska inneha dessa egenskaper:








Mycket motiverad med en hög arbetsmoral med förmågan att föregå med gott
exempel
Minst 2 års erfarenhet från golfbanearbete
Minst GUB eller motsvarande
Enastående öga för detaljer
Meriterande om du innehar sprutcertifikat
Erfarenhet av Rainbird bevattningssystem
Erfarenhet och yrkesbevis på grävmaskin och hjullastare är också meriterande men
inget krav

Det här är en möjlighet att bli med i ett passionerat team som jobbar för att förbättra
spelbarheten och skapa fantastiska spelytor i absoluta toppskick. Tjänsten gäller
heltidsanställning med stora möjligheter till vidare utbildning och utveckling.
För ytterligare information, www.kdrgk.se eller kontakta banchef Erik Dahl, 070-723 07 87.
Intervjuer och anställning sker löpande så vänta inte med din ansökan som du mailar till
erik@kdrgk.se

