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Banarbetare Sotenäs GK 

 
Arbetsgivare:  Golfutveckling i Sotenäs AB (GISAB)  

Önna 456 93 HUNNEBOSTRAND  
Tel 0523-52302  
kc@sotenasgolf.se  
www.sotenasgolf.se  

Arbetsort:  Önna, HUNNEBOSTRAND  

Platsbeskrivning: Sotenäs Golfklubb bildades 1987 och är en förening med ca: 1 500 
medlemmar. Vi håller till i en fantastiskt härlig västkustmiljö strax norr om 
Smögen i Sotenäs kommun. Vår anläggning består av 18-hålsbana, 9-
hålsbana, Driving Range och flertalet övningsområden samt klubbhus, 
hotell, restaurang, maskinhall och golfbilsgarage.  

http://www.sotenasgolf.se/
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Banorna är av skogs/parkkaraktär, mycket omtyckta och välbesökta. Vi har 
Sveriges största golfskola som ställer krav på banan från april månad. Vår 
golfsäsong sträcker sig till vanligtvis till och med oktober. 
 
Vår verksamhet och ekonomi har utvecklats mycket positivt de senaste 5 
åren. Under vintern 2022/2023 kommer vi tillsammans med banarkitekt 
Pierre Fulke att ta fram en ny Masterplan för anläggningen. Alla våra 
maskiner är av nyaste snitt och underhålls noga. I vår gröna omställning vill 
vi arbeta i framkant på att använda moderna klippmetoder, nya grässorter 
och gödningsmedel. 

Om tjänsten: Du skall vara 18 år eller äldre och kunna börja arbeta från och med omkring 
mars/april. Du kommer arbeta i Banarbetarteamet med det dagliga 
underhållet av både bana och övningsområden för att hålla vår bana i bästa 
skick. Vi utgår från att du som alla i teamet säkerställer att all utrustning 
hålls i gott skick och att rapportera eventuella fel omedelbart. Vi hoppas att 
du är uppmärksamhet på detaljer, är positiv, har hög motivation, är 
produktiv med en stark arbetsmoral och så kanske det viktigaste, att du 
gillar arbeta som en del av ett bra team. 

 Tjänsten som banarbetare innebär start tidigt på morgonen, arbete 
utomhus i alla väder under hela säsongen. Du kommer att arbeta enligt 
schema och arbetstiden är ca 40 timmar per vecka under sommaren samt 
några helger från mars/april. 
 
Vi arbetar ständigt med att bibehålla en bra arbetsmiljö och följer gällande 
hälso- och säkerhetsrutiner.  

Våra önskemål: Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av golfbaneskötsel i första hand. 

Du måste ha körkort. Golferfarenhet är ett stort plus. Du har förmåga att 

samarbeta med andra och följa instruktioner från arbetsledare och chefer. 

Röjsågs eller Kedjesågscertifikat (fördelaktigt, inte nödvändigt). NVQ nivå 

2.S (fördelaktigt, inte nödvändigt). 

Övriga förmåner:  Tillträde enligt överenskommelse. Heltid - 40 timmar/vecka. Boende på 
plats finns till förmånlig kostnad. Det finns även möjligheter att få 
vidareutbildningar/behörigheter.  

Varaktighet: Provanställning/Säsongsanställning/Tillsvidareanställning. 

  

http://www.sotenasgolf.se/
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Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse. Vi är medlemmar i Gröna 
Arbetsgivare och följer gällande kollektivavtal med Kommunal. 

Kontaktperson: Vid frågor hör av dig till Banchef, Morgan Pettersson telefon: 072-2325419 

eller via e-post banchef@sotenasgolf.se 

Övrigt om ansökan: Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt till 
banchef@sotenasgolf.se med bifogat CV och personligt brev.  

 Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan om du känner att 
detta är ett jobb för dig.  

Ansökan via e-post: banchef@sotenasgolf.se  

http://www.sotenasgolf.se/

