VI SÖKER…
GREENKEEPER

Romeleåsens golfklubb invigdes 1968 och är en klassisk golfklubb som kontinuerligt utvecklas för att möta framtidens
förväntningar! Vi har många spännande projekt på gång för att locka ännu fler besökare, gäster och medlemmar till vår
anläggning. Under 2022 kommer en helt ny belyst korthålsbana, Academy Course, att öppna alldeles bredvid vår välbesökta driving range.
Vi behöver förstärka vår bemanning på anläggningen och därför söker vi…

Greenkeeper till Romeleåsens Golfklubb
Som greenkeeper är du en viktig person på Romeleåsens Golfklubb. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir banskötsel och maskinvård. Du blir också anläggningens ansikte utåt när du träffar
medlemmar och gäster på banan.
Vi söker dig som är driven, energisk, ansvarstagande och alltid ser möjligheter. Vidare har du en
positiv inställning, är ordningsam och har en stark känsla för detaljer. Vi ser gärna att du har jobbat ett antal år på golfbana tidigare, själv spelar golf och har ett genuint intresse för golfbaneskötsel.
Meriterande om du har genomgått grundutbildning (GUB) eller vidareutbildning (VUB) inom golf
eller likvärdiga utbildningar.
Vi önskar att du har följande kvalifikationer:
• B-Körkort
• Tidigare arbete inom grönytebranschen
• Maskinvana
• Klarar fysiskt arbete utomhus
• Effektiv och noggrann
Nedanstående erfarenheter och kunskaper ses som meriterande:
• Sprutcertifikat
• Motor- och röjsågskörkort
• Erfarenhet av bevattningsarbete
• Erfarenhet som mekaniker
Anställningsform: Säsongsanställning. Jobb på helger ingår.
Lön: Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Tillträde: Våren 2022.

Vi behandlar ansökningarna löpande så om du känner att du är rätt person skicka in din intresseanmälan med en kort beskrivning av dig själv till;
Klubbens ordförande: Mats Sandquist – mats.sandquist@support-it.nu
Banchef: Peter Jönsson – bana@ragk.se
Eventuella frågor besvaras också av ovanstående kontaktpersoner.

Välkommen till Romeleåsens Golfklubb!

Romeleåsens Golfklubb
Kvarnbrodda 1191, SE-247 96 VEBERÖD

Tel: +46 (0)46 820 12
Mail: info@ragk.se

Ekonomisk förening (EF)
Orgnr: 745000-4176
Bankgiro: 313-4335

Idrottsförening (IF)
Orgnr: 845002-2218
Bankgiro: 5762-0726

