Course Manager
Gamle Fredrikstad Golfklubb

Gamle Fredrikstad Golfklubb ligger sentralt i Fredrikstad og ble åpnet i 2012. Vi har et aktivt
golfanlegg med 18 hulls hovedbane, 9 hull pay and play, driving range og andre aktiviteter som
fotballgolf, tennis og minigolf samlet. Klubben har 1350 medlemmer og 30 000 runder på
golfanlegget som ligger bynært og kun 500 meter unna turistattraksjonen Gamlebyen i Fredrikstad.
Banen driftes av selskapet Brødr. Bøckmann AS sammen med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad som
inneholder hytter, rom og bobilovernatting. Hovedbygget inneholder også restauranten «Hos
Martin» og andre fasiliteter.
Stillingen som Course Manager innebærer ansvar for en spennende og populær bane med linkspreg,
som fra byggetiden har gjennomgått flere forandringer og utbedringer. Vårt hovedmål er
«Hovedbane med høy kvalitet». Klubben skal arrangere NM Herrer og Damer i 2022, og er ellers
vertskap for Nordic League turnering hvert år. Perioden fremover vil hovedfokuset være på at banen
får satt sitt særpreg, sørge for god kvalitet og et velfungerende team.
Stillingen som Course Manager er 100% og har overordnet ansvar for resten av banemannskapet
samt vedlikehold og utvikling av bane, treningsfelt og maskinpark. Vi søker etter en person med stort
engasjement og evne til å lede et team som drar i samme retning. Vi har investert i ny maskinpark fra
Toro som betyr at det aller meste av utstyr er av nyere dato.

Egenskaper og kvalifikasjoner som vil bli vektlagt
• Relevant utdanning og/eller relevant erfaring fra lignende anlegg
• Erfaring med planlegging, ledelse og personalhåndtering
• Beherske relevante IT programmer og være «fremtidsrettet» hva gjelder systemer og relevante
programmer for optimal drift og planlegging
• Serviceinnstilt, sosial og gode kommunikasjonsevner. Du er en lagspiller og evner å kommunisere
og planlegge slik at laget ditt presterer best mulig
• God arbeidskapasitet med evne til å se løsninger. Du er opptatt av kvalitet og ønsker å levere en
best mulig opplevelse til spillerne på anlegget hver dag
Muntlig og skriftlig kommunikasjon på skandinavisk er et ønske, men ikke krav.
Arbeidsoppgaver
•
•
•
•

Overordnet ansvar for banemannskap, inkludert arbeidsplanlegging, opplæring m.mer.
Vedlikehold og utvikling av bane, treningsfelt og maskinpark
Sørge for skjøtsels og vedlikeholdsplaner på kort og lang sikt, samarbeid med banearkitekt og
klubb
Sørge for effektiv og hensiktsmessig drift. Kontakt med leverandør og nettverk.

Vi kan tilby
•
•
•
•
•

En trygg og stor arbeidsplass midt i en av Norges mest attraktive byer
Et spennende anlegg hvor flere aktiviteter og overnatting kombineres
Mulighet for faglig og personlig utvikling. Tilbud om kurs og videreutdanning
Konkurransedyktig betingelser. Fast stilling 100%.
Unik mulighet til å sette ditt preg på et av de mest spilte anleggene i Norge

Søknader behandles fortløpende, siste frist for å søke 22/12-21.
CV/ Søknad sendes: ch@aktivitetsbyen.no
Har du spørsmål til stillingen kan disse rettes til
Christoffer Halvorsrød på mail eller telefon 41431588

www.aktivitetsbyen.no

www.gfgk.no

