
Asker golfklubb søker Head Greenkeeper i 100% stilling 

 

 

Vår headgreenkeeper siden 5 år bytter nå klubb og vi søker nå hans erstatter.  

Vi søker deg meg tidligere erfaring som greenkeeper samt har relevant utdanning og sertifisering.  

Du skal lede et team på 9 mann på Asker golfklubb og ha ansvar for masterplan, klipperutiner, 

personellansvar, gjødsels og vedlikeholdsprogrammer. Du kommer til å ha ansvar for banekvalitet og drift 

av hele anlegget.  

Asker golfklubb verdsetter høy kvalitet og har de siste årene vært helt i topp på banekvalitet i Norge. Vi 

er også en av initiativtakerne til ICE-breakers prosjektet med vinterdekning av greener som også er en del 

av arbeidsoppgavene.  

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Relevant utdanning  

• Tidligere erfaring som greenkeeper og leder 

• Skal beherske norsk/skandinavisk eller engelsk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper: 

• Gode lederegenskaper og skal fungere godt med andre mennesker 

• Gode kommunikasjonsegenskaper 

• Stor arbeidskapasitet 



• Fleksibel 

• Strukturert 

Vi tilbyr: 

• Head greenkeepertjeneste i 100% stilling 

• Fleksibel arbeidstid 

• Mulighet for videreutdanning 

• Konkurransedyktig lønnsnivå 

• Et positivt og hyggelig arbeidsmiljø 

• Mulighet å lede et større team, samt sette eget preg på golfbanen 

• Være en del av utviklingen og renovasjon av Asker golfklubb 

 

Om Asker golfklubb 

Asker golfklubb er en sentralt beliggende 18 hulls bane i Asker utenfor Oslo. Par 70 på 5200 meter. 

Asker golfanlegg omsetter for 37 millioner, der klubben står for 20 millioner. I tillegg til golfbane har vi et 

stort simulatorsenter på klubbhuset og en flott restaurant, samt range og treningsfelt.  Klubben har i dag 

ca 1850 medlemmer inkludert en god juniorsatsing. Klubben er også fulltegnet med over 400 personer 

på venteliste.  

Asker er en veldig aktiv klubb med store dame, senior og herregrupper. Vi er også sterkt knyttet til 

turneringstilbudet i hele Norge der Norsk Senior Golf (NSG) er lokalisert på klubben. Vi organiserer også 

Østlandstour, samt Narvesen Tour for området. Samt har et godt etablert samarbeid med våre 

naboklubber Holtsmark og Drammen.  

I 2022 ble det spilt over 35.000 runder på Asker over en 6 måneder sesong. Klubben har hatt en 

fantastisk utvikling de siste 5 årene, med veldig god økonomi.  

I 2021 startet vi arbeid med etablering av ny masterplan. Arbeidet ble startet sammen med Christian 

Lundin og Re-Golf der vi ser på mulighetene for å utvikle anlegget enda bedre de kommende årene.  

 

For spørsmål om stillingen ta kontakt med daglig leder Matthias Gullberg på 41342770.  

CV sendes til matthias@askergolf.no 

Frist for søknad er 22 januar 2023.  
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