Greve Golfklub søger Greenkeeper
til den kommende sæson
Greve Golfklub søger til den kommende sæson en selvstændig greenkeeper til at indgå i teamet, som I
forvejen tæller 3 mand.
Vi har en 18 hullers golfbane anlagt på 62 Ha let kuperet landbrugsjord i 2005. Golfbanen er designet af
Hawtree Ltd og kan betegnes som en inland links bane. Der er 63 bunkers fordelt på banen samt en række
vandharzarder. Desuden store rødsvingel greens med runoff områder.
I Greve Golfklub udgør alle ansatte en lille samlet flok, hvor alle er med til at løfte de samlede opgaver.
Vi ser det som vores fornemmeste opgave at give medlemmer og greenfee gæster en god oplevelse både
før, under og efter runden på golfbanen.
Golfrunden skal være udfordrende for golfspillere på alle niveauer. Og i det relativt lille greenkeeperteam
er der god mulighed for at få indflydelse på arbejdsopgaverne og optimeringer i baneplejen.
Maskinparken består både af ældre maskiner og nye greenklippere og fairwayklipper.
Vi forventer som minimum at
- Du har hænderne skruet rigtig på
- Du er glad, positiv, mødestabil og morgenfrisk
- Du har en greenkeeperuddannelse
- Du bidrager konstruktivt til banens udvikling samt forbedringer på banen
- Du er god til at samarbejde
- Du kan løse dine opgaver selvstændigt og grundigt
Vi ser det som en fordel hvis du kan eller har kendskab til at spille golf.
Vi tilbyder dig et job hvor du har rig mulighed for at få indflydelse på baneplejen og hvor der ikke er langt
fra tanke til handling. Udover de mange arbejdsopgaver på golfbanen skal områderne omkring klubhuset og
parkeringspladsen desuden vedligeholdes.
Den 37 timers arbejdsuge er fortrinsvis fra mandag - fredag fra kl. 05.00 i sæsonen, men nogle timers
weekend arbejde om morgenen må påregnes i sæsonen og ved arrangementer. Turnusordningen i
weekenden aftales nærmere i teamet. Overarbejde afspadseres hovedsagligt i vinterperioden.
Løn forhandles ved samtale.
Ansøgningen skal sendes til info@grevegolf.dk eller Greve Golf, Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde.
Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke, hvis du er interesseret i stillingen.
Se mere om banen og klubben på www.grevegolf.dk
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen bedes du kontakte: Chefgreenkeeper Søren Christensen på
22161799 eller Golfmanager Stine Kiel Larsson på 26818771.
Vil glæder os til at modtage din ansøgning.

