Head Greenkeeper/Course Manager till Holms GK
Holms Golfklubb är en gemytlig och välkomnande anläggning med enkelhet och glädje mitt i naturen.
Klubben bildades för drygt 30 år sedan och har en väletablerad verksamhet på alla plan. Man hittar
hos oss kanske den till ytan största 18‐hålsbanan i Sverige, en välsorterad golfshop som är
sammanslagen med kansli/reception, ett klubbhus med omklädning, dusch och andra faciliteter. Blir
man hungrig eller törstig avhjälper man det i vår fina och trevliga restaurang. Lägg till detta vårt
fantastiska träningsområde så har du en komplett golfanläggning.
Vi söker en positiv, målinriktad och driven arbetsledare med ett gediget intresse för golf som kan leda
vårt banteam med stort engagemang och utveckla vår bana till att bli ännu bättre.
Dina arbetsuppgifter:







Planera, utveckla och leda arbetet med grönytorna på banan och kring klubbens hus
och träningsområde.
Ansvara för drift och underhåll av maskinpark, bevattning och tillhörande utrustning.
Planera bemanning och arbetsleda det dagliga arbetet för banpersonalen.
Ansvara för banans driftsekonomi.
Engagera och leda ideella insatser på banan.
Löpande informera styrelse och medlemmar om banan.

Du har arbetslivserfarenhet i liknande befattning och dokumenterad utbildning inom golfbaneskötsel
och sprutcertifikat. Du kommer att vara adjungerad till styrelsen och delta aktivt i dess arbete. Du är
en person som vill jobba långsiktigt på en etablerad anläggning och har vana av administrativt arbete
och goda ledaregenskaper.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en provanställning om 6 månader. Holms GK är
medlemmar i Gröna Arbetsgivare och följer gällande kollektivavtal. Vår nuvarande Head
Greenkeeper/Course Manager kommer att gå i pension våren ‐23, varför vi planerar för att nyanställd
Head Greenkeeper/Course Manager skall arbeta parallellt med honom från sept/okt 2022.
Ansökningar med meritförteckning, personligt brev och löneanspråk skickas till info@holmsgk.se . Har
du frågor eller vill veta mer om tjänsten, kontakta klubbchef Magnus Månsson, magnus@holmsgk.se
070 353 64 47. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten tillsätts när vi hittat rätt
kandidat.
Välkommen med din ansökan!

