BANPERSONAL

KÅRSTA GOLFKLUBB SÖKER
BANPERSONAL

Vi söker dig som vill bidra till att få Kårsta Golfklubbs
golfbana i toppskick – år efter år!
År 2021 fyllde Kårsta Golfklubb 30 år. Från
början var klubben en 9 hålsbana som över tid har expanderat och idag
är det en stor anläggningen med cirka 1600 medlemmar, 18 hål och
övningsområden. Den familjära klubben genomsyras av engagemang,
klubbliv, idrottsaktiviteter och en restaurang som vi driver i egen regi. År
2001 bildades Kårsta Golfanläggning AB som är ett helägt bolag till Kårsta
Golfklubb. ”Vi ska vara golfklubben som människor längtar tillbaka till” är
vår vision som vi vill att både personal, medlemmar och gäster ska uppleva.

OM GOLFKLUBBEN/FÖRETAGET:

Dina arbetsuppgifter Arbeta med banskötsel på Kårsta Golfklubb är ett mycket varierande och
trivsamt arbete, där du får vara del av ett lag som tillsammans arbetar för att få vår bana i bästa skick.
Arbetsuppgifterna består främst av grönyteskötsel, klippning av olika typer av gräsytor, trimning och
skötsel av bunkrar. Andra vanligt förekommande uppgifter är bollplockning av drivingrange och skötsel
kring klubbhusområdet. Vi som arbetar på Kårsta Golfklubb strävar hela tiden efter att utveckla både
oss själva och anläggningen.
• Vi söker dig som fyllt 18 år och innehar B-körkort.
• Säsongsanställning, arbetstid 100 %, minst 6 månader med möjlighet till företrädesrätt kommande år.
• Vi har kollektivavtal. Schemalagt helgarbete och tidiga morgnar ingår i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse våren 2022

VEM SÖKER VI? En

serviceinriktad person som har engagemanget att vilja göra sitt bästa varje dag. Du behöver
trivas med att utföra arbetsuppgifter både självständigt
och i team. I övrigt tar du ansvar för att följa klubbens
vision och målsättningar.

MERITERANDE:

• Om du har vana att hantera olika maskiner/fordon
både maskinellt samt förande
• Att du spelar golf eller om du tidigare har arbetat på
en golfbana
• Om du har arbetat med grönyteskötsel eller liknande tidigare

www.karstagk.se

LÅTER DET INTRESSANT? Du

är varmt välkommen att
skicka ett personligt brev och CV till anna@karstagk.se
senast den 11 februari.
För mer information är du välkommen att kontakta
VD/Klubbchef Anna Dahlberg-Söderström på telefon
0703-299668.

