Hedensted Golfklub søger sæsonansat til sæsonen 2021
Om Hedensted Golfklub:
Hedensted Golfklub er et udfordrende og kuperet golfanlæg med 27 huller fordelt på en 18 huls bane, samt
en 9 hullers ratet Korthulsbane. Vi har ca. 1000 medlemmer, og vi er en klub, der altid er i udvikling. Vi er 6
ansatte i greenkeepergården, og vores fælles mål er at præsentere banen så godt, som overhovedet muligt,
og danne de bedste rammer for vores medlemmer. Vi vægter godt humør, entusiasme samt kvalitet af
arbejdet meget højt.
Som sæsonansat vil du blive en vigtig del af holdet og får et stort ansvar i hverdagen. Det er ikke et krav, at
du er greenkeeper uddannet eller har arbejdet i branchen før, ligesom det heller ikke er et krav, at du
spiller golf, men det er en fordel, hvis du har lidt kendskab til golf.
Arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Græs klipning og pleje af græsarealer
Vedligehold af maskiner
Vedligehold af golfanlægget generelt
Mindre projekter på banen

Kvalifikationer:
Du:
•
•
•
•
•

har kendskab til greenkeeperfaget eller mod på at lære det
er god til at arbejde selvstændigt og i teams
er god til at tage ansvar for eget arbejde
er fleksibel, mødestabil og har energi til at tage fat
er positiv over for kollegaer samt golfspillere

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Et udfordrende og spændende job i en klub, der altid er i udvikling
En unik mulighed for at lære greenkeeperfaget fra nogle ekstremt dygtige mennesker
At blive en del af et team med sjove og glade kollegaer, som samtidig er meget seriøse og hver dag
arbejder for at levere så god en bane som muligt for klubbens medlemmer og gæster.
Løn efter kvalifikationer

Yderligere information:
Jobbet er tidsbegrænset på 7 måneder, opstart 1. april. Arbejdstiden vil være på ca. 37 timer i ugen, men
den kan svinge lidt. Derudover forventes det, at du vil indgå i en weekendvagtplan. Der kan forventes
overarbejde, som skal afspadseres inden kontraktens udløb.
Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til chefgreenkeeper Jacob Bjerg Mogensen på tlf.
22789273.
Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning og cv til trier@hedenstedgolf.dk
Ansøgningsfristen er 1. marts 2021. Vi afholder løbende samtaler, så stillingen kan være besat inden.
Vi glæder os til at høre fra dig.

