Chefgreenkeeper
Er du uddannet Greenkeeper, tilbyder vi nu mulighed for et spændende og ansvarsfuldt job på en af
Danmarks vestligste baner da vor nuværende chefgreenkeeper har valgt at gå på pension.

Opgaverne på Henne Golfbane omfatter primært.
-

Ledelse og ansvar for en medarbejderstab på 2-3 sæson medarbejdere samt en motiveret og
engageret grupper frivillige personer
Planlægning og koordinering samt deltagelse i det daglige arbejde på og omkring banen
Ansvar for banens kvalitet i henhold til plejeplaner, myndighedskrav og anbefalinger vedr. drift af
golfbaner
Ansvar for vedligeholdelse af maskinpark

Vi forventer at du:
-

Er uddannet Greenkeeper
Har kørekort til bil (B)
Sætter stolthed i din faglighed og er opdateret med nye teknologier og seneste viden omkring
plejeindsatser
Er god til at motivere og inddrage dine medarbejdere
Har teknisk snilde og er åben for at løse ac hoc opgaver omkring anlægget
Er imødekommende overfor klubbens medlemmer, gæster og kolleger
Fleksibel mht. arbejdstider – der vil forekomme weekendvagter
Har interesse for golf og måske selv golfspiller
Kan kommunikere og er åben og positiv

Vi tilbyder:
-

Fastansættelse med løn efter kvalifikationer og erfaring
Et selvstændigt job med mulighed for at præge kvaliteten og oplevelsen af banen
En veludstyret maskinpark
En velfungerende arbejdsplads med gode kolleger

Henne Golfklub er en veldrevet golfklub med en god økonomi. Banen er anlagt i et delvist åbent landskab
tæt på skov og strand. Fra banens højeste punkter er der en enestående udsigt over Filsø, Blåbjerg plantage
og Vesterhavet. Der findes nye moderne og indbydende klubfaciliteter, flot Proshop med et stort udvalg og
vi er en af de få baner som spiller på sommergreens hele året.

Mere information kan fås ved henvendelse til formand Benny Franz på Tlf. 2033 7822.
Ansøgning med CV sendes til formand@hennegolfklub.dk.
Tiltrædelse 1. april eller efter aftale.
Vi glæder os til at høre fra dig.

