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Allerum Golf söker Greenkeeper 
 

Allerum Golf är en 27-hålsanläggning strax norr om Helsingborg med 
1500 medlemmar. 18-hålsbanan har stått som värd för Challenge Tour 
under 2022 och dessförinnan flertalet LETAS-tävlingar och kval till 
herrarnas Nordic Golf Tour. Vi är inne i en spännande utvecklingsfas 
och ska under både 2023 och 2024 arrangera Helsingborg Open på 
Ladies European Tour.  

Vi söker nu en säsongsanställd greenkeeper som vill vara med oss 
framåt på denna resa.  
 
9-hålsbanan är en fullängds pay & play-bana och enligt många en av 
landets bästa. 2019 utsågs Allerum Golfklubb till Årets Golfklubb och vi 
jobbar efter visionen ”Vi ska vara södra Sveriges vänligaste och mest 
prestigelösa golfmötesplats, där medlemmar, gäster och medarbetare 
känner sig välkomna, värdefulla och väl omhändertagna”.  
 

 

Vi söker en positiv, målinriktad och driven person som vill vara med 
utveckla våra banor till att bli ännu bättre. Rollen kräver visst ansvar 
och kommer förstärka vårt fantastiska arbetsteam. 

Huvuduppgifterna är att sköta grönytorna på banan och kring 
klubbhus och träningsområde. Den vi söker får gärna ha erfarenhet av 
att jobba med stora tävlingar och arrangemang, är strukturerad och 
lösningsorienterad och besitter goda kommunikativa egenskaper. Vi ser 
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gärna att sökande har GUB-utbildning eller liknande, sprutcertifikat 
och ett eget golfintresse. 
 
Tjänsten är en säsongsanställning på heltid, minst 6 månader där 
helgarbete förekommer. Tillträde efter överenskommelse under 
senvinter/vår 2023. Vi följer kollektivavtal och är medlem i Gröna 
Arbetsgivare och anställningen kan leda till fortsatt tjänst. 
 
Ansökningar skickas snarast till per.weimenhog@allerumgk.nu och 
frågor besvaras även där eller på telefon 0725-88 41 26.  
Du kan även vända dig till vår Head Greenkeeper Anders Gustafsson 
på greenkeeper@allerumgk.nu för frågor. 
 
Bifoga CV och personligt brev.  
 
Du kan också skicka din ansöka via post till  
Allerum Golf AB  
Tursköpsvägen 154  
254 76 Allerum 
 
Vi kommer kalla för intervjuer löpande och tillsätter tjänsten när vi 
hittat rätt kandidat. Läs gärna mer om oss på ww.allerumgk.nu 
 
Välkommen med din ansökan! 
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