Falun-Borlänge Golfklubb bildades 1955 och är den näst äldsta
golfklubben i Dalarna samt en av de femtio äldsta i landet.
Den nuvarande banan invigdes 1977. Banan är en högklassig
18-håls park- och skogsbana, som ligger mitt emellan Falun och
Borlänge i byn Aspeboda i hjärtat av Dalarna. Anläggningen har en
nybyggd range och golfstudio samt övningsområde, shop och golfkrog.

Falun Borlänge Golfklubb söker banchef
Falun Borlänge Golfklubb söker en ny banchef med ansvar för den dagliga skötseln och
vidareutvecklingen av vår populära golfanläggning. Anläggningen är just nu inne i en spännande
utvecklingsfas och vi söker en banchef som vill följa med på den resan och i den spela en stor
nyckelroll.
Vi söker en målinriktad och driven arbetsledare med stort golfintresse och förmåga att leda ett team
där varje medarbetare känner delaktighet, engagemang och ansvar. Du är kommunikativ, positiv,
prestigelös och lyhörd och villig att ta en aktiv roll i att driva igenom klubbens målsättningar.
Dina arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillsammans med klubbchef driva utvecklingen av vår golfanläggning
Ansvara för banans skötsel och upprätthålla hög kvalité och uppsatta mål
Ansvara för drift och underhåll av maskinpark, bevattning och tillhörande utrustning
Planera bemanning, vara arbetsledare och leda det dagliga arbetet på banan
Ansvara för banans budget och löpande ekonomi tillsammans med klubbchef
Engagera och leda ideella insatser på banan
Fortlöpande informera om åtgärder på banan till styrelsen och medlemmar
Ingå i Falun Borlänge Golfklubb AB ledningsgrupp och adjungerad i klubbens styrelse

Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•

Vill leverera en bana i toppskick och vet vad som krävs för att sköta en golfanläggning
Har dokumenterad utbildning inom golfbaneskötsel och arbetslivserfarenhet i liknande
befattning
Håller god struktur i ditt arbete och har vana av administrativt arbete
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett prestigelöst team
Sätter stolthet i det du gör på anläggningen och är en god ambassadör för FBGK
Vi ser gärna att du har ett aktivt spruttillstånd samt andra erforderliga behörigheter

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse, 6 månaders
provanställning. Vi följer kollektivavtal. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
För ytterligare information om tjänsten, kontakta klubbchef Micke Norman, 070-640 97 96
Läs mer om Falun Borlänge Golfklubb på vår hemsida, fbgk.se. Skicka din ansökan senast 30
november till klubbchef@fbgk.se. Du kan också skicka din ansökan via post till: Falun Borlänge
Golfklubb, Storgården 10, 791 93 Falun

