Tjusta Golf söker Headgreenkeeper.
Klubben har ca 450 medlemmar och därmed en omfattande verksamhet för både barn och vuxna. Vi
söker en ledare med engagemang och driv som vill utveckla vår personal och anläggning. Vem är du
och vad förväntar vi oss av dig? Som Headgreenkeeper leder och planerar du det dagliga arbetet.
Du ansvarar för att anläggningen drivs effektivt och professionellt utifrån uppsatta mål och resurser.
Samt att du deltar aktivt i klubbens utvecklingsarbete och är därmed en nyckelperson i våra planer
för banan och dess utformning.
Som person engagerar och stimulerar du både anställd personal och ideella krafter. Du är givetvis
golfare och vet hur viktigt en välskött och putsad bana är för medlemmarna och gäster. Tjänsten är
en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Maila din ansökan till
pigge@tjustagolf.se. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta klubbchef Pigge
Tumba på 0708-100404. För mer information om Tjustagolf surfa in på tjustagolf.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Tjusta golf söker Greenkeeper.
Klubben har ca 450 medlemmar och därmed en omfattande verksamhet för både barn och vuxna. Vi
söker en medarbetare med engagemang och driv som vill utveckla vår anläggning. Vem är du och vad
förväntar vi oss av dig? Som greenkeeper ska du fungera i team men också kunna arbeta enskilt med
ansvar.
Du ska kunna göra alla moment som krävs i arbetet på en golfanläggning. Du är med och jobbar för
att anläggningen drivs effektivt och professionellt utifrån uppsatta mål och resurser. Som person
engagerar och stimulerar du både kollegor och ideella krafter. Du är gärna golfare och vet hur viktigt
en välskött och putsad bana är för medlemmarna och gäster. Tjänsten är en tillsvidareanställning
med tillträde efter överenskommelse. Maila din ansökan till pigge@tjustagolf.se.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta klubbchef Pigge Tumba på

0708-100404. För mer information om Tjustagolf surfa in på tjustagolf.se
Vi ser fram emot din ansökan!

