COURSE MANAGER SØGES
Er du personen, der vil løfte Royal Golf Club helt op i europæisk klasse sammen med et af
verdens mest anerkendte konsulentfirmaer og et super dedikeret greenkeeperteam?
Vi lægger stor vægt på dine lederevner og mandskabsbehandling, ligesom du skal være indstillet
på at arbejde tæt sammen med et af verdenens mest anerkendte konsulentfirmaer, der vil være din
personlige sparingspartner gennem banebesøg samt telefonsamtaler gennem året.
Royal Golf Club søger en ny Course Manager der med økonomisk forståelighed, høj faglighed,
stærke lederevner og engagement vil være en del af det team, der skal sikre den fortsatte udvikling
af Royal Championship Course.
Vores Course Manager skal:
• Arbejde selvstændigt ud fra et godkendt budget
• Kunne kommunikere på engelsk
• Være uddannet indenfor greenkeeperområdet og have relevant erfaring
• Have gode lederegenskaber og være god til mandskabsbehandling
• Have ambitioner for baneudvikling og vedligeholdelse
• Have en fleksibel indstilling til arbejdstid
• Være fortrolig med maskiner og det udstyr, der hører til pasning af en golfbane
• Have en miljømæssig tilgang til banepleje
• Være golfspiller alternativt have stor forståelse og indsigt i golfspillet
• Indgå i lederteamet omkring Royal Golf Club
Vores baner er vores vigtigste aktiv og vores ambitionsniveau er 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, for at skabe de bedst mulige baner med de rammer der er os givet.
Vi kan tilbyde:
• Helårsansættelse i en meget ambitiøs klub
• En forholdsvis moderne maskinpark
• Et super dedikeret greenkeeperteam med stor erfaring
• Mulighed for faglig efteruddannelse
• Løn efter kvalifikationer
Royal Golf Club er med sin unikke placering; hovedstadens golfklub. Royal Championship
Course ligger som en oase midt i byen omfavnet af en smuk og indbydende natur.

Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter nærmere aftale. Ansøgning, CV og andre relevante bilag
som vil blive evalueret af et ansættelsesudvalg bedes sendt pr. mail til:
CEO Morten Sundberg, ms@royalgolf.dk.

