Chefgreenkeeper søges til Samsø Golfklub

Vores chefgreenkeeper igennem 19 år har søgt nye udfordringer, og vi søger
derfor en ny pr. 1. marts 2021 ellers snarest muligt.
Samsø Golfklub ligger naturskønt lige ud til vandet og med et rigt dyreliv. Vi har
en 18 hullers-bane (park- og seaside) og en 9-hullers par 3-bane (Pay & Play).
Vi vægter miljøet højt og har siden 2012 ikke anvendt nogen former for
sprøjtemidler på golfklubbens arealer. Vi har i sæsonen en skøn flok får gående
til at afgræsse roughen i flytbare folde. Vi vandt Dansk Golf Unions Miljøpris
2015.
Vi er en klub med ca. 1.800 medlemmer, hvoraf godt 200 lokale spillere. Vi har
årligt mere end 6.000 gæster. Vi sætter en ære i at have en velplejet bane og give
både medlemmer og gæster en fantastisk oplevelse. Vi har et hyggeligt, afslappet
og aktivt klubliv med en del turneringer.
Jobbet:
•
•
•

Overordnet ansvar for banen hele året i samarbejde med 3-4
medarbejdere, der er sæsonansatte
Planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af greenkeeperteamets
arbejdsopgaver
Disponering indenfor banebudget

•
•
•
•
•

Ansvar for hele klubbens maskinpark og værktøj samt vedligeholdelse
heraf
Daglig vedligeholdelse af banen – aktivt med i klipning af banen
Ansvarlig for diverse anlægsarbejder omkring klubben
Forberedelse af banen til turneringer og arrangementer i samarbejde med
shop og frivillige
Løbende dialog / samarbejde med baneudvalget og bestyrelsen
Om dig:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannet greenkeeper eller års erfaring inden for faget
Kendt med almindelig/daglig vedligeholdelse af maskiner
Kan arbejde ud fra plejeplaner og være med til fortsat udvikling heraf
Har skruet hænderne godt på
Passioneret, dedikeret, imødekommende, serviceorienteret overfor vores
medlemmer og gæster
Holdspiller og god til at samarbejde med kolleger, baneudvalg, klubbens
bestyrelse og frivillige/medlemmer
God til at arbejde selvstændigt udenfor sæson og i team i sæsonen
Fleksibel ift. arbejdstider
Ledelseserfaring et plus men ikke et krav
Er bekendt med styring af vandingsanlæg
Er gerne selv golfspiller eller kan se banen ud fra en golfspillers perspektiv

Vi tilbyder:
•
•
•

En hyggelig arbejdsplads med højt til loftet og frihed under ansvar
En naturskøn bane, hvor du kan sætte dit præg
Løn efter aftale, pensionsordning og andre medarbejderfordele

Samsø er placeret midt i Danmark og har færge til Kalundborg, Hou og snart
Aarhus. På øen bor der ca. 3.650 indbyggere (i turistsæsonen mangedobles
dette), vi har to skoler, to børnehaver, SFO, et aktivt foreningsliv, stærke
fællesskaber og et skønt øliv.
Ansøgning:
Sendes inkl. CV/uddannelsesbevis senest den 10. februar til Samsø Golfklub att.
Henrik Gylling eller Mette Kramer på mail info@samsoegolfklub.dk. Kontakt evt.
Henrik Gylling (baneformand) for yderligere information på mobil: +45
40113693.

