
Head Greenkeeper/Course Manager till Saltsjöbadens GK 

Saltsjöbaden är en älskad utmaning från 1929. 

Saltsjöbadens Golfklubb är en modern golfklubb med anrik historia. Hos oss svingades de första 
klubborna redan år 1929. Sedan dess är vår strävan att vara en attraktiv golfklubb för alla 
kategorier av människor, med välskötta banor, god service och som främjar golfen som idrott. 

Det är med stolthet vi 80 år efter starten fick ta emot utmärkelsen Årets Golfklubb av Stockholms 
golfförbund. Men den största stoltheten har vi i våra många nöjda medlemmar och gäster, våra 
utmanande banor i vacker skogsmiljö och våra hängivna medarbetare. 

Dina arbetsuppgifter:   

• Planera, utveckla och leda arbetet med grönytorna på banan och kring klubbens hus och        

träningsområde.   

• Ansvara för drift och underhåll av maskinpark, bevattning och tillhörande utrustning.  

• Planera bemanning och arbetsleda det dagliga arbetet för banpersonalen.  

• Ansvara för banans driftsekonomi.   

• Engagera och leda ideella insatser på banan.   

• Löpande informera styrelse och medlemmar om banan.  Du har arbetslivserfarenhet i liknand

e befattning och dokumenterad utbildning inom golfbaneskötsel och sprutcertifikat. Du kom

mer att vara adjungerad till styrelsen och delta aktivt i dess arbete. Du är en person som vill j

obba långsiktigt på en etablerad anläggning och har vana av administrativt arbete och goda l

edaregenskaper.  Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en provanställning om 

6 månader. Saltsjöbaden är medlemmar i Gröna    Arbetsgivare och följer 

gällande kollektivavtal.   

• Du kommer att leda ett team om 10 personer under högsäsong. Under vintern är ni tre 

personer som jobbar. 

• Skidanläggning på vintern 

 

Ansökningar med meritförteckning, personligt brev och löneanspråk skickas till klubbchef@s

altsjobadengk.se. Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten, kontakta klubbchef Robert 

Karlsson, klubbchef@saltsjobadengk.se 0705206252 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten tillsätts när vi hittat rätt kandidat 

 

Sista ansökningsdagen är 10 februari. 

 

Välkommen med din ansökan!   
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