Øland Golfklub søger en Chefgreenkeeper med tiltrædelse 1. marts 2022.
Da vores nuværende Chefgreenkeeper ønsker at gå på pension, søger Øland Golfklub en afløser som kan fortsætte
udviklingen af klubbens baneanlæg, så det altid fremstår velplejet og indbydende for vores medlemmer og mange
greenfeegæster.
Stillingen er en fuldtidsstilling, normeret til 37 timer pr. uge.
Vi forventer at vores kommende Chefgreenkeeper:
Er uddannet greenkeeper eller har anden relevant uddannelse.
Har faglige og ledelsesmæssige kompetencer omkring effektiv planlægning af arbejdsopgaver og indkøb.
Er en holdspiller, som altid sikrer et godt samarbejde med klubbens bestyrelse og baneudvalg samt de frivillige
banemedhjælpere.
 Kan acceptere, at arbejdet med vedligeholdelse af et golfanlæg er meget sæsonbetonet og kræver stor
fleksibilitet i perioden fra marts til oktober.
 Har erfaring med de maskiner, der benyttes til pleje af golfanlæg.
 Arbejder for at vores medlemmer og gæster altid får en god golfoplevelse, når de besøger vores smukke anlæg.
 Formår at se banen fra golfspillerens perspektiv (gerne selv golfspiller).




Chefgreenkeeperens primære ansvarsområder:
Ansvar for pleje og vedligeholdelse af klubbens baneanlæg, således anlægget altid fremstår i den bedst mulige
stand.
 Ansvar for hele klubbens maskinpark og værktøj samt vedligeholdelse heraf.
 Planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af greenkeeperteamets arbejdsopgaver.
 Disponering indenfor det af bestyrelsen vedtagne banebudget.


Øland Golfklub tilbyder:
 En god arbejdsplads med frihed under ansvar.
 En hyggelig golfklub med en golfbane med stort potentiale, hvor du som Chefgreenkeeper får mulighed
for at sætte dit præg.
 Mulighed for faglig og ledelsesmæssig efter- og videreuddannelse.
 Løn og pension aftales individuelt.
Ansøgning sendes via e-mail til klubbens formand på mail: carstenbruun@outlook.dk vedhæftet CV,
uddannelsesbevis og andre relevante bilag.
På www.oeland-golfklub.dk kan der læses mere om Øland Golfklub.
Ønskes yderligere information omkring stillingen kan Chefgreenkeeper Kurt Larsen kontaktes på tlf. 3023 6096.
Ansøgningsfrist er mandag d. 20. september 2021 kl.12.00.
Øland Golfklub er beliggende ved Brovst i Nordjylland, tæt på fjord og skov. Klubben råder over en 18 huls bane og
en 9 huls Pay &Play bane. Klubben har ca. 400 medlemmer og har mange frivillige, som udfører et stor arbejde.

