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Abbekås GK söker banchef. 
 

Vår anläggning 
 
Abbekås golfbana är en underbar hedbana, par 72, där de första nio hålen går mellan trädridåer i 
ett öppet landskap. De sista nio hålen är mer kuperade och leds genom gamla äppelodlingar. 

Här spelas det golf året runt. Dagar då det ligger frost på greenerna sker dock spelet mot 
vintergreener. 

Abbekås GK erbjuder ett av Sveriges bästa träningsområden. I kombination med en av landets 
längsta säsonger är vi en av Sveriges främsta träningsanläggningar. Sedan banan lades ut har flera 
förändringar genomförts. Vi håller på att renovera bevattningsanläggningen och sommaren 2021 
invigde vi hektometertee. Vi har en plan för fortsatt utveckling av banan de närmaste 3 åren. 

 

Vår klubb 

Abbekås Golf AB ägs av Abbekås GK som i sin tur ägs av medlemmarna. Vi är en typisk 
medlemsklubb vars huvudsakliga upptagningsområde är närområdet samt sommargäster. 
Anläggningen har hög tillgänglighet. Stämningen på klubben är mycket god och alla känner sig 
välkomna hit.  

Klubben har en bred verksamhet och har fostrat framgångsrika juniorer. Nu senast Maja Stark och 
Karl Strandberg. Kommittéerna är aktiva inom sina respektive områden och aktiviteterna är 
många.  

I dagsläget består personalen av 6 tillsvidareanställda (fyra på banan samt 2 på kansliet) samt 
säsongsanställda banarbetare. Utöver det finns en Pro. Samtliga är anställda av Abbekås Golf AB. 

Klubben har en väl fungerande styrelse och en stabil ekonomi. Banchefen och Klubbchefen är 
adjungerade ledamöter av styrelsen och bankommittén. 

Då vår nuvarande Banchef har valt att avsluta sin anställning, söker vi nu hans ersättare. Det är en 
tillsvidareanställning där provanställning kan bli aktuell. 

 

 

Arbetsuppgifter: 
• Att tillsammans med Klubbchef driva den fortsatta utvecklingen av vår golfanläggning.   
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• Att vara arbetsledare och ansvarig för banpersonalen samt en stor grupp av frivilliga 

personer. 

• Att anställa säsongsarbetare. 

• Att ansvara för banans kvalité och skötsel. 

• Att ha budgetansvar för banan, fastigheter samt personal. 

• Att ansvara för underhåll av maskiner och utrustning. 

• Att vara adjungerad i styrelsen, bankommittén och fastighetskommittén. 

• Att fortlöpande informera om åtgärder på banan genom nyhetsbrev, klubbens hemsida 

samt rapporter till styrelsen. 

 

Vi söker dig som: 
• Har genomgått HGU eller har likvärdiga kunskaper och jobbat ett antal år i ledande position 

vid en golfanläggning. 

• Är en kommunikativ och drivande ledare. 

• Har förmågan och erfarenheten att inspirera, motivera och leda en grupp av fast anställda 

och säsongsarbetare för att nå de mål som klubben sätter. 

• Arbetar med passion för ”det lilla extra” och avslutar påbörjade arbeten.  

• Sätter stolthet i hur du utför ditt arbete och är en god ambassadör för klubben.   

• Drivs av att utveckla dig själv och dina medarbetare  

• Har en vana av administrativt arbete  

• Har goda kunskaper inom bevattning   

• Lämpliga behörigheter är ett plus   

• Har ett gediget golfintresse  

• Har ett intresse för alla aktiviteter relaterade till skötsel och underhåll av golfbanan, övriga 

träningsområden och maskinparken inklusive dess budget. 

 
Vi erbjuder 

• Tillsvidareanställning, 100 % fördelat över året. 

• Lön enligt överenskommelse (Klubben följer Gröna arbetsgivares kollektivavtal). 

• Flexibel arbetstid givet förutsatt banan hålls i överenskommet skick. 

• Schemalagt helgarbete förekommer.  

• Tillträde enligt överenskommelse. 

 

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast den 30 oktober 2022. Urval och intervjuer sker löpande.  

Skicka din CV samt ett personligt brev till P-O Gustavson, ordförande i Abbekås GK och Abbekås 
Golf AB 
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• Som e-post till ormolla202@gmail.com 

eller  

• Som traditionellt brev till  
Abbekås Golfklubb 
att: P-O Gustavsson 
Kroppmarksvägen  
27 456  Abbekås 

 

Välkommen med din ansökan! 
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