Danmarks 6. ældste golfklub søger ny Chefgreenkeeper.
Har du lyst til at være drivkraften i den fortsatte udvikling af Aarhus Golf Club, så er du måske vores nye
Chefgreenkeeper? - Aarhus Golf Club søger snarest muligt en afløser da vores nuværende
Chefgreenkeeper har søgt nye udfordringer.
Aarhus Golf Klub ligger i det naturskønne Skåde Bakker syd for Aarhus. Vores nærmeste nabo er det smukke
Mosgaard Museum som ligger midt i Marselisborg Skoven. Aarhus Golf Club er en gammel klub med stærke
traditioner og et attraktivt/veludviklet klubliv. Vi har godt 1000 engagerede medlemmer, mange generøse
sponsorer og en særdeles god økonomi.
Jobbet:

Du får selvstændig ledelse af en gruppe kompetente og engagerede medarbejdere. Du kommer til at
arbejde tæt sammen med klubbens øvrige personale samt klubbens baneudvalg, bestyrelse og frivillige
omkring den fortsatte kvalitetsudvikling af banen, der er i gang.
Din primære opgave bliver at sørge for at vores bane er helt i top og blandt landets allerbedste, hvilket
indebærer:
• ansvar for almindeligt vedligehold af golfbanen
• ledelsesansvaret for 3-5 dygtige medarbejdere afhængig af sæson.
• udarbejdelse af plejeplaner
• ansvar for driftsbudget i samarbejde med Baneudvalget.
Vi forventer at:
• du er uddannet greenkeeper
• du har en stærk faglighed og er ambitiøs i din tilgang
• du kan udarbejde og kommunikere planerne så alle er med
• du besidder motiverende og inddragende lederegenskaber, så du sammen med det øvrige personale kan
være den drivende kraft i processen med at, løfte banens standard yderligere i de kommende år
• du har en god forståelse for samspillet mellem bestyrelse – baneudvalg – frivillige - medlemmer og
greenkeeperstaben
Vi tilbyder:
• en klub med et miljø hvor vi gerne vil udvikle på banen og skabe yderligere kvalitet, og hvor vi gerne vil
investere i banen
• en klub med engagerede medlemmer og mange frivillige der altid gerne vil hjælpe
• et spændende og alsidigt job med frihed til selv at tilrettelægge hverdagen
• gode arbejdsfaciliteter
• mulighed for videreuddannelse
• fastansættelse med løn efter kvalifikationer og erfaring
Ring til klubbens leder Peter Agerboe på 3036 9501 hvis du gerne vil vide mere.
Ansøgninger med CV sendes til Peter Agerboe på pa@aarhusgolf.dk mærket ”Chefgreenkeeper”. Der er
ansøgningsfrist den 7. februar 2019. Samtaler afholdes løbende.
Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.
Vi ser frem til at høre fra dig!
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