Horsens Golfklub SØGER CHEFGREENKEEPER
Lidt om klubben:
Horsens Golfklub er en yderst veldrevet golfklub med nu 46 år på bagen. Klubben er
kendetegnet ved et dejligt anlæg bestående af 18 huls bane samt en af Danmarks bedste par 3
baner. Der er moderne klubhus, hvor restauranten er åben 365 dage om året. Aktiv proshop
med 2 PGA pro’er og butiksindehaver. Ligeledes et velfungerende sekretariat med 2
fuldtidsansatte. Alle ansatte i Horsens Golfklub har lange ansættelsesforhold i klubben. Dette
gælder også de nuværende dygtige greenkeepere.
Horsens Golfklub er en foreningsejet klub med ca. 1200 medlemmer og mange frivillige, som
aktivt bidrager til forskellige opgaver. Udover de mange medlemmer er klubben igennem året
vært for mange Company Days og i 2019 afvikler vi Stjernegolf.
Greenkeeperstaben består af 4 helårsansatte samt 1 lærling.

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:
• Er uddannet greenkeeper
• Er en person, som har fulgt med i udviklingen og har et højt ambitionsniveau
• Er god til at motivere og har gode kommunikationsevner
• Har flere års ledererfaring fra lignende job i anden golfklub
• Har gode sociale kompetencer, og forstår samspillet mellem medlemmer og greenkeeperne
Dine opgaver består blandt andet af:
• Planlægning og udførelse af den daglige drift på banen
• Ledelse af 3 greenkeepere, sæson medhjælpere samt eventuelle frivillige
• Deltagelse i udformning og realisering af anlægsprojekter på banen
• Deltage i Baneudvalgets møder
• Deltage i udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
• Deltagelse i koordineringsmøder med golfmanager / samarbejdspartnere
Vi tilbyder:
• Et spændende og alsidigt job med frihed til selv at tilrettelægge hverdagen
• En stor og vedligeholdt maskinpark, samt gode arbejdsfaciliteter i nyt maskinhus
• Mulighed for videreuddannelse
• Fastansættelse med løn efter kvalifikationer og erfaring
Ring til Baneudvalgsformand Henrik Nielsen på tlf. 51613162 eller Club Manager Karsten
Sørensen 75615151, hvis du vil vide mere.
Lyder det interessant, så send din ansøgning med CV til: ks@horsensgolf.dk - mærk
ansøgningen: Chefgreenkeeper. Ansøgningsfrist 31/12-2018
Samtaler vil blive foretaget løbende. Tiltrædelse efter aftale.

Se mere om klubben på www.horsensgolfklub.dk

