Chefgreenkeeper sø ges til en af
Danmarks smukkeste golfbaner
Helsingør Golf Club ligger lige op af Teglstrup Hegn og på tre af hullerne af vi udsigt til Øresund og Sverige.
Vi er Danmarks 4. ældste bane, 18 fantastiske huller, en flot og udfordrende par 3 bane ( 9 huller )
har ca. 3.000 træer, ca. 1.100 medlemmer og sidste sommer kunne vi prale af hele 4 måneders solskin …
Vi søger hurtigst muligt en dygtig og erfaren chefgreenkeeper, da vores nuværende har søgt nye udfordringer.
Jobbet:
Du får ledelse af et hold af yderst kompetente og dedikerede medarbejdere. Du kommer til at samarbejde med
klubbens øvrige personale, klubbens baneudvalg, bestyrelsen samt frivillige omkring den kontinuerlige forbedring
af banen.
Vi er ambitiøse omkring vores dejlige bane og ønsker at fortsætte med at højne dets spillekvaliteter, derfor bliver
din primære opgave at sørge for at banen forbliver i top, hvilket betyder:
• ansvar for overordnet vedligehold af golfbanen
• ledelsesansvar for 3-6 dygtige medarbejdere, sæson afhængigt.
• udarbejdelse af plejeplaner
• ansvar for driftsbudget i samarbejde med Baneudvalget
Vi forventer at:
• du er uddannet greenkeeper og har en stærk faglighed og er ambitiøs omkring banen
• du kan producerer planer og kommunikerer dem videre så hele holdet er med
• som holdleder forventer vi at du er motiverende og inddragende, således du sammen med det øvrige personale
kan være den drivende kraft i processen med at løfte banens standard yderligere i de kommende år.
• du er bevidst om, og har en god forståelse for samspillet mellem bestyrelsen - baneudvalget - frivillige
- medlemmerne og greenkeeperstaben.
Vi tilbyder:
• en klub med et hyggeligt miljø, hvor vi gerne vil udvikle banen og skabe yderligere spillekvalitet og glæde.
• en klub med engagerede medlemmer, “almindelige”, samt en stærk elite trup.
• et spændende og varieret job med frihed til selv at tilrettelægge hverdagen.
• gode arbejdsfaciliteter, samt fastansættelse med løn efter kvalifikationer og erfaring
Ansøgninger med CV sendes til klubbens kontor på klubkontor@helsingorgolf.dk, mærket “Chefgreenkeeper”.
Der er ansøgningsfrist den 10 marts. Samtaler afholdes løbende. Tiltrædelse snarest muligt.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til baneformand Allan Woods på 20 42 28 66
- Vi ser frem til at høre fra dig.
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 29 70
E-mail: klubkontor@helsingorgolf.dk
www.helsingorgolf.dk

