
Banesjef søkes: Er du klar til å ta den største utfordringen i golf-Norge? 

 

 

 

18-hullsbanen på Holtsmark er designet av Robert Trent Jones II, og er én av de fremste golfbanene i 

Norden. Banen ble i 2019 og 2020 kåret til Norges beste av Golf Digest. Anlegget omfatter i tillegg en 

fullverdig 9-hullsbane, et førsteklasses treningsområde og store arealer for gressproduksjon . Vi har 

et stort fokus på kvalitet og gjennomfører årlige internasjonale turneringer.  

Holtsmark Golf eies og driftes av Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS som årlig sysselsetter 35 

årsverk. Vår ambisjon er å være den mest fremoverlente aktøren i golf-Norge og stadig utvikle 

kvaliteten på fasilitetene og tjenestene knyttet til disse. 

Les mer om banen her: www.holtsmarkgolf.no  

 

Vi søker etter ny Banesjef i 100% stilling som ønsker å bidra til videreutvikling av Holtsmark Golf. Vi 

søker en ambisiøs og initiativrik person med sterke organisatoriske egenskaper, god fagkunnskap 

og et øye for detaljer. 

 

Vi kan tilby:  

- Store faglige utfordringer ved landets fremste golfanlegg 

- Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø  

- Konkurransedyktige betingelser  

- Gode utdannings- og utviklingsmuligheter gjennom vårt morselskap Skaaret Holding AS 

http://www.holtsmarkgolf.no/


 

Ansvarsområder:  

- Ansvarlig for vedlikehold og utvikling av golfanlegget på Holtsmark  

- Del av et større team i Holtsmark Golf Eiendomsselskap som også har ansvaret for eksterne 

golfbaner og prosjekter 

- Ansvarlig for organisering, opplæring og videreutvikling av banepersonale 

- Overordnet ansvar for golfbanens maskinpark  

 

Kompetanse:  

- Erfaring fra drift av golfanlegg i tilsvarende klimatiske forhold 

- Erfaring fra stell og vedlikehold av krypkveingreener  

- Relevant høyere utdannelse 

- Ledererfaring 

- Gode norsk/skandinavisk- og engelskkunnskaper 

 

Personlige egenskaper:  

- Gode samarbeidsevner 

- Løsningsorientert  

- Målrettet og kvalitetsbevisst 

- Strukturert 

Tiltredelse etter avtale. 

Søknadsfrist: Snarest 

Søknad med CV sendes til vår HR ansvarlig Vaar Havnelid på mail vaar@skaaret.no 

Vi gleder oss til å motta din søknad. 

 

Vennlig hilsen 

 

Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS 
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