Chefgreenkeeper søges

Kan du gøre en forskel og løfte kvaliteten yderligere på
vores fantastiske golfbane, så har vi 1200 medlemmer og tusindvis
af greenfee gæster, der venter på dig og dine ideer.
Kokkedal Golfklub søger ny chefgreenkeeper, der med høj
faglighed, stærke lederevner og engagement vil være en
del af det team, der skal sikre og udvikle klubben mod
fremtidens udfordringer.
Vores bane er vores vigtigste aktiv, og vi har mange
ønsker/planer for investeringer i udvikling af banen de
kommende år. Samtidig er vores ambitionsniveau højt
og det er grunden til at vi ønsker en erfaren leder med
et højt greenkeeperfagligt niveau til at udvikle og coache
vores eksisterende team til at skabe den bedst mulige
bane med de rammer der er os givet.
Vi forventer, at vores nye chefgreenkeeper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er greenkeeperuddannet og har flere års
relevant erfaring
Har ledelsesevner og -erfaring
Er golfspiller alternativt stor forståelse og
indsigt i spillet
Har ambitioner for baneudvikling og
vedligeholdelse
Har en miljømæssig tilgang til bane pleje
Er omgængelig og god til at arbejde i et team
med personale, baneudvalg og golfmanager
Har en fleksibel indstilling til arbejdstid
Er fortrolig med maskiner og det udstyr, der
hører til pasning af en golfbane
Er serviceorienteret over for klubbens
medlemmer

Det kan være en fordel at have erfaring med udvikling
og opgradering af ældre bane(r) og de udfordringer det
medfører.
Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•

Helårsansættelse i en meget veletableret klub
En forholdsvis moderne maskinpark
Et greenkeeper-team med stor erfaring
Mulighed for faglig efteruddannelse
Løn efter kvalifikationer

Kokkedal Golfklub er med sin placering tæt på vandet og
rundt om Kokkedal Slot Copenhagen en smuk og
indbydende oase og udfordring for alle golfspillere.
Økonomien er sund og vi har alle de medlemmer, vi
kan være i klubben.
Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter nærmere aftale.
Ansøgning, CV og andre relevante bilag bedes sendt
pr. mail senest den 1. november 2017 til:
Baneudvalgsformand, Lars Güldner,
guldner.lars@gmail.com
Ansættelsessamtaler gennemføres i november 2017.

Kokkedal Golfklub
Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm

