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Samarbejdsorienteret, udadvendt og serviceminded 
golfmanager søges til Frederikssund Golfklub. 
 
Frederikssund Golfklub er en velkonsolideret og medlemsejet golfklub med ca. 1.000 medlemmer. Vi søger 
en golfmanager, som i tæt samarbejde med bestyrelse, frivillige og samarbejdspartnere kan lede den 
daglige drift og videreudvikling af golfklubben. Du bliver vores daglige ansigt udadtil. I samarbejde med 
vores klubsekretær varetager du den daglige kontakt til vores mange gæster, medlemmer og 
samarbejdspartnere og sikrer, at vi altid tilbyder gode golfoplevelser og et højt serviceniveau. Du skal 
stortrives i en travl hverdag, hvor du er primus motor i et godt samarbejde i vores organisation og 
videreudvikling af denne. 
 
Frederikssund Golfklub tilbyder: 

• En god arbejdsplads i smukke omgivelser, hvor du i samarbejde med restaurant, proshop og 

klubbens sekretær kan sætte dit eget aftryk på en meget alsidig og afvekslende hverdag. 

• Mulighed for faglig og personlig udvikling. 

• En velkonsolideret golfklub, hvor vi lægger stor vægt på både det sportslige og det sociale aspekt. 

• En stor skare af engagerede frivillige til hjælp i det daglige arbejde. 

• Stillingen kan være på fuld tid eller evt. en 30-32 timers arbejdsuge. 

• Gage efter aftale og kvalifikationer. 

Primære ansvarsområder og opgaver: 

• Den daglige ledelse af drift og udvikling i Frederikssund Golfklub. 

• Salg af medlemskaber og sponsorater m.v. 

• Deltagelse i bestyrelsesmøder samt forberedelse/afholdelse af arrangementer i samarbejde med 

frivillige og samarbejdspartnere. 

• Koordinering af de frivilliges indsats i diverse udvalg. 

• Forestå den daglige drift af anlæg og bygninger. 

• Deltage i udarbejdelse af regnskaber, budgetter og budgetopfølgning. 

• Styre kommunikations-flowet internt og eksternt (hjemmeside, sociale medier etc.). 

 Vores forventninger til dig: 

• Du er glad, positiv og udadvendt og trives blandt mange mennesker. 

• Du er holdspiller, men kan også arbejde selvstændigt. 

• Du har ledelseserfaring og økonomisk forståelse. 

• Du har kendskab til golf og gerne til de i sporten brugte IT-systemer 

• Du er indstillet på en sæsonstyret arbejdstid med stor fleksibilitet. 

• Har IT-kendskab (primært office-pakken) på højt anvender-niveau. 

• Du har et stort overblik og kan udtrykke dig klart og tydeligt, såvel mundtligt som skriftligt. 

 
Skriftlig ansøgning sendes til job@fgkgolf.dk 
 
Vi kontakter løbende ansøgere til den ledige stilling. 
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