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Är du en av dem vi söker?
Till säsongen 2022 behöver vi förstärkning av dig som är van vid
golfbaneskötsel, jobbat några år och hunnit med att utbilda dig lite.
Du har förhoppningsvis sprut-licens och andra nödvändiga licenser för att utföra
de flesta arbetsuppgifter som är förekommande på en golfanläggning.
Har du inte men vill arbeta med detta så ska vi nog finna rätt utbildningar till dig.
Du kanske är en jävel på att meka, smörja och slipa och kan hålla koll på en
orange maskinpark i toppklass, då är du välkommen direkt.
Utgår från att du har bil och körkort och gillar att komma upp tidigt på morgonen
så du är före golfarna på banan.
Hintons Golf AB består idag av 3 anläggningar i utkanten av Malmö och har
drygt 3000 medlemmar. Vi har Rönnebäck med 18 hål som klassas som
flaggskeppet, Sofiedal med 18 hål som står inför lite ombyggnad inom 1-2 år
vilket kommer bli riktigt spännande samt Kvarnby med 12 hål.
Vårt fokus ligger på våra medlemmar och deras gäster samt partners. Vill du
veta mer om oss så kolla på www.hintongolf.se
Känner du att du kan vara en av dem som ska förstärka oss för framtiden så
tveka inte att skicka din ansökan till johan@hintongolf.se
Berätta vad du kan, dina mål och drömmar samt vad du tror att du kommer
tillföra för extra resurs till oss. Gör det gärna så snart du sett detta!
Är du rätt person så ska vi göra vad vi kan för att du ska trivas, vi brukar lyckas.
Bengt är inne på sitt 54:e år, Mats är inne på sitt 43:e år och Carlo 25 år.
Vi kommer att behöva förstärka organisationen med 3-4 personer inom 1-2 år så
tycker du detta låter spännande men inte kan flytta på dig förrän 2023 så hör av
dig ändå så vi vet att du finns.

