Hedeeland
d Golffklub Søge
er Gre
eenkeeeper

Jobbeskrivelse
Vi søger en praktisk orientereet greenkeeperr, der er rutinerret i brug af maskiner og samtidig har et godtt håndelag. Vorres nye
medarbejder sskal indgå i vorees greenkeeperrteam og være klar til at udførre alle relevante
e opgaver, bådee de rutinemæssige og dem
der opstår løb
bende. I teamett vil du indgå i den
d daglige driftt, som også om
mfatter weekend
darbejde. Jobbeet er tidsbegræ
ænset i 2018.
Der er muligheed for fastansæ
ættelse i 2019. Løn
L efter gældeende overensko
omst.

Vi forventer:
Du har en udd
dannelse som greenkeeper me
ed nogle års erffaring fra lignen
nde stilling. Du er
e fysisk i god fo
form, god til at omgås
klubbens med
dlemmer og dine kollegaer. Du
u er en person m
med ro og overblik.

Du har fø
ølgende ko
ompetencer:
Du er grundig og vedholdend
de og god til at fuldføre dine oopgaver
h
en god goolfrunde kræverr.
Du har god forrståelse for golffspillet og ved hvad

Som persson er du:
Nysgerrig, opssøgende og god
d til at afslutte opgaver
o
Selvmotiveret, og tager fat i opgaverne
o
når du ser dem.

Vil du vid
de mere?
Så er du velkommen til at kontakte: Jan Ebd
drup Chef Greennkeeper på e-m
mail ebdrup@he
edeland-golf.dkk , eller mobil 22926995.
2
Du
kan desuden ssøge supplerende oplysninger om golfklubbeen på www.hedeland-golf.dk.
Vi skal have diin ansøgning seenest den 12. fe
ebruar 2018,
Hedeland Golffklub er stiftet i 1981, med en
n beliggenhed i Hedeland Natturpark ved Rosskilde. Klubbenn er kendetegn
net ved en god
driftsøkonomi og ordnede fo
orhold med ca.1300 aktive meedlemmer og banen
b
spilles aff ca. 3000 greennfee gæster årligt. Klubben
er i gang med at realiserer en omfattende renovering
r
af ggolfbanen. Vi begynder
b
med alle
a bunkers ogg greenomgivelser. Herefter
er det planen et renovere te
eesteder og udvvalgte greens. TTil sidst skal pa
ar 3 banen opda
ateres med nyee greens og bunkers.
Klubben har vvalgt at investerer i banen, forr derigennem aat opfylde nutid
dens krav til en
n god spilleopleevelse.
Hedeland Golffklub Stærkend
devej 232 A 264
40 Hedehusenee. klub@hedela
and‐golf.dk

