
 
Ledreborg Palace Golf Club (Danmark)søger m/k Chefgreenkeeper. 

 

I Ledreborg er vores internationale golfanlæg hjørnestenen i klubbens ambition om at skabe unikke oplevelser 
af høj kvalitet i storslåede, naturskønne omgivelser. Golfen, fællesskabet og det gode klubliv brænder vi alle 
for. 

Som chefgreenkeeper skal du forestå driften af vores Faldo Course. https://lpgc.dk/banen/#baneinformation 
 

En 18 hullers mesterskabsbane designet af Sir Nick Faldo som en inland linksbane med rødsvingel.  

Dertil kommer en 9 hullers par 3 bane, stor drivingrange med både måtter og græstee, træningsområde med 

puttinggreen og flere indspilsområder samt øvebunker og en greenkeepergård.  
 

I den bæredygtige drift af anlægget tillægges det stor værdi at bevare banens design ide og den naturskønne 

landskabsoplevelse samt at udnytte rødsvinglens egenskaber, som f.eks. giver mulighed for en minimeret 

gødningstildeling. 
 

Du er. 

En erfaren og kompetent chefgreenkeeper eller 1. mand gerne med interesse for og viden om rødsvingel. Du 

har øje for kvalitet og detaljen og besidder gode menneskelige lederegenskaber. Du er ambitiøs og rollemodel 

for effektivitet, et højt energiniveau og den gode uformelle stemning, hvor teamet lykkes i fællesskab med at 
skabe flotte resultater. Du anerkender, at jobbet er sæsonpræget, hvorfor der vil være en del merarbejde i 

hovedsæsonen. 

Dit overordnede ansvar vil være. 

• Bæredygtig drift og pleje af golfanlægget og maskiner 

• Planlægning og optimering af anlægget herunder udarbejdelse af langtidsplaner 

• Budgetudarbejdelse i samarbejde med baneudvalget og overholdelse af eget budget 

• Ledelse af 8 medarbejdere inkl. voksenelever og sæsonansatte med vægt på god trivsel samt et 
velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

• Videreføre et godt samarbejde med Ledreborg Gods og Fasaneriet 

• At skabe høj tilfredshed med anlægget blandt medlemmer og gæster samt sponsorer 

• Indgå i strategisk sparring med baneudvalget og bestyrelsen 

• Deltagelse i baneudvalgsmøder og bestyrelsesmøder. 
 

Vi tilbyder. 

• En fuldtidsstilling på funktionærvilkår med løn efter aftale 

• Medlemskab af Ledreborg Palace Golf Club 

• Fantastiske kollegaer og frivillige 

• Et passioneret fællesskab 

• Et golfanlæg i international klasse i vidunderlige omgivelser. 
 

Kontakt og ansøgning. 
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte formand for baneudvalget Thomas Holluf 
Nielsen på mobil nr. +45 40 14 76 97. 
 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning vedlagt CV samt relevante eksamensbeviser og meget 
gerne inden den 24. februar 2022. Samtaler holdes løbende. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. 
Ansøgningen sendes til:  chefgreenkeeper2022@lpgc.dk 
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