Nøtterøy Golfklubb søker
Headgreenkeeper / Banesjef
Nøtterøy golfbane ligger i vakre omgivelser på idylliske Nøtterøy, i hjertet av Vestfold, kun få km fra
Tønsberg. Golfanlegget inneholder en 18-hulls skogs- og parkbane (par 72), korthullsbane (6 hull),
driving range med delvis overbygd utslagssted samt fine områder for nærspill og putting.
Golfklubben har også et stort ærverdig klubbhus med kafe’/matservering, proshop etc..
Golfklubben ble etablert i 2000 og åpnet i 2003. Klubben har ca 1400 medlemmer.
Vår dyktige Daglige leder/banesjef har valgt å takke ja til nye utfordringer. Vi søker således en ny
banesjef som skal være med å videreføre utviklingen av vår flotte bane sammen med en stab av
motiverte og kompetente medarbeidere Vi ser etter en person som evner å være en drivkraft og
bidragsyter til å videreutvikle banen og ta ut det store potensialet som vi mener banen har.
Rette vedkommende må evne å jobbe selvstendig og i team, og ikke minst med faglig tyngde være en
motivator for resten av banemannskapet.
Banesjefen er en del av ledergruppen i klubben sammen med administrasjonssjef og sportslig leder.
Nøtterøy golfbane AS har i dag 8 ansatte i perioden april - november for vedlikehold og kontinuerlig
forbedring av bane og treningsanlegg, Headgreenkeeper ansetter selv sine ansatte/sesongarbeider og er
ansvarlig for eget budsjett og disponeringen av dette. Spillesesongen er fra ca 15 april til 30 oktober.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
• Ansvar og myndighet til å drifte og vedlikeholde golfanlegget, bygninger, maskiner og utstyr
iht. klubbens planverk og budsjett.
• HMS-ansvarlig knyttet til ansvarsområdet (anlegg, maskiner, utstyr, kjemikalier etc.).
• Utarbeide forslag til årlige driftsplaner og budsjett.
• Jobbe tett på og i et konstruktivt samarbeide med banekomiteen.
• Dokumentere arbeidet på banen i henhold til krav fra myndighetene (timelister, kjemikalier).
• Vurdere tilbud, foreta innkjøp av driftsmateriell, maskiner og utstyr.
• Ansette banepersonale og sørge for opplæring og videreutvikling av disse.
• Holde seg oppdatert på lov og regelverk, forskning, utvikling og nyheter innenfor fagområdet.
• Være en del av golfklubbens ledergruppe
• Samarbeid med styret og informasjon til styret og medlemmer
Utdannelse og erfaring:
• Minimum 5 år erfaring fra golfbane-virksomhet.
• Relevante utdannelse samt etterutdanning.
• Ledererfaring
• Sertifikater for sprøyting etc. er en fordel.
Personlige egenskaper:
• Løsningsorientert.
• Gode samarbeidsevner.
• God gjennomføringsevne, er strukturert og ansvarsbevisst.
• Evne og vilje til å ta initiativ, arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
• Generell IT-kompetanse.
Språk:

•

Norsk/Svensk og engelsk skriftlig og muntlig.

Tiltredelse så snart som mulig etter avtale,
Søknadsfrist 20.08.2022.
Søknad med CV og referanser sendes til: styreleder@notteroygolf.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
- Tor Georg Cudrio (styrets leder): +47 91828788
- Pål Vigeland (styrets nestleder): +47 99282276
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

