Degerfors Golf - ett slag för gemenskap, delaktighet och utveckling

Vi söker Greenkeeper till Degerfors golf AB
Beskrivning av tjänsten:
Degerfors golf AB driver en 18 hålsanläggning, vackert belägen intill sjön Möckeln och Letälven. En
lätt kuperad seaside/parkbana i en fantastisk herrgårdsmiljö. Banan har stora ondulerade greener och
breda fairways. En trevlig och prisvärd spelupplevelse för alla typer av golfare. Vår ambition är att
erbjuda en bana med hög kvalité hela säsongen.
Nu söker vi en person som kommer arbeta på Degerfors golf som greenkeeper. Tjänsten är en
tillsvidareanställning, heltid med visst helgarbete. Personalstyrkan för banskötseln ska bestå av 1
heltid och ca 2 säsongsarbetare.
Dina absolut viktigaste egenskaper är att du är positiv, målmedveten, vill utvecklas och har ett
brinnande intresse för golfbaneskötsel. Nedan följer några egenskaper som vi gärna ser att du besitter:
• Du har goda kunskaper inom banskötsel och mångårig erfarenhet av golfbane- eller
grönytearbete
• Du har god ledarskaps- och organisationsförmåga.
• Teoretisk utbildning, Gärna SGFs VUB, HGU, GUB eller liknande är meriterande.
• Mekaniker/ verkstadsvana av golfmaskiner.
• Vi söker dig som är målmedveten och engagerad i ditt uppdrag
• Du är lyhörd och lyssnar in andra samtidigt som du är en tydlig chef som kan fatta beslut
• Du är social och ambitiös och har en vilja att överträffa våra gäster och medlemmars förväntningar.
• Goda kunskaper i svenska och i engelska i både tal och skrift.
• Du har b-körkort
Några andra egenskaper som inte är ett krav men som är meriterande:
• Erfarenhet av arbete med bevattningsanläggningen
• Du har E-körkort
• Motorsågskort
• Sprutcertifikat
• Behörighet växtskyddsmedel, klass 1L och 2L
• Aktiv/intresserad golfspelare
Arbetsuppgifterna innefattar förutom vanlig golfbaneskötsel bland annat:
• Planera och leda verksamheten i samverkan med VD.
• Dagligen instruera och arbetsleda säsongsanställd personal.
• Totalansvar för driften av bana/maskiner.
• Vara delaktig i den dagliga skötseln av banan.
Lön, semester och anställningsförhållanden avtalas vid anställning. För ytterligare information om
tjänsten kontakta VD Elisabeth Björn Tel: 070-24-24 554
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan och CV.
Tjänsten är tänkt att tillträda snarast. Maila din ansökan till info@degerforsgolf.se.

