Kolding Golf Club søger visionær golfmanager
Kolding Golf Club søger en udadvendt golfmanager med ledelseserfaring, der evner at fastholde
fokus på service og synlighed.
Du vil være kontakten udadtil og den bærende kraft indadtil i klubben. Opgaverne vil være alsidige
fra personaleledelse, økonomistyring og salg til administration og daglig drift.
Det forventes at du har ledelseserfaring, er kommunikativ stærk og har evnen til at lede en
medlemsejet golfklub, der skal drives både som en forretning og en forening. Alle udvalg og de
mange frivillige medlemmer, der dagligt hjælper klubben, er af stor værdi for Kolding Golf Club og
er et område, der skal håndteres med stor omhu og respekt.
Vi søger en person, der er i stand til at etablere og udbygge samspillet mellem klubben og eksterne
samarbejdspartnere, både sportsligt og økonomisk og sætte Kolding Golf Club på dagsordenen
lokalt, regionalt og nationalt.
Der er tale om et spændende og udfordrende job der kræver en stor grad af selvstændighed. Som
golfmanager har man det driftsmæssige ansvar for klubben. Man refererer til
bestyrelsesformanden og i det daglige er der en tæt kontakt til bestyrelsen og ikke mindst til
bestyrelsesformanden.
De primære ansvarsområder
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Udvikling af klubbens strategier i tæt samarbejde med bestyrelsen med
henblik på at imødegå fremtidige udfordringer.
Udvikling af klubbens potentialer.
Salg af medlemskaber, sponsorater, Company Days m.v.
Daglig ledelse af og samarbejde med administration, diverse udvalg,
chefgreenkeeper, restauratør og pro.
Fremme god kommunikation, eksternt og internt.
Planlægning og koordinering af arbejdsopgaver for medarbejdere og
frivillige.
Samarbejde med bestyrelsen i Kolding Golf Club
Forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder og udvalgsmøder efter
behov.
Økonomistyring inden for det af bestyrelsen godkendte budget.
Sikre at klubben overholder gældende regler og overenskomster.
Golfmanageren er i høj grad kulturbærer og klubbens ansigt udadtil og
du skal have fokus på at klubben både er en forening og en forretning
med mange interessenter
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De personlige kompetencer og faglig baggrund
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Du skal have en uddannelse med fokus på ledelse og kommercielle aspekter,
herunder salg og markedsføring
Du skal være kompetent på operationelt og strategisk niveau.
Du skal have arbejdet med økonomi- og budgetansvar.
Du skal have stor erfaring med kontraktforhandlinger, forretningsanalyse,
partnerskaber og leverandørstyring.
Du skal have en grundig indsigt i golfverdenen.
Du skal have fokus på at klubben både er en forening og en forretning med
mange interessenter
Du skal være et robust og velafbalanceret menneske, der søger fælles
løsninger ud fra overordnede politikker og kan formidle disse.
Du skal være udadvendt og i stand til at etablere bro mellem medlemmer,
gæster og eksterne samarbejdspartnere.
Du skal kunne navigere i en organisation med en medlemsvalgt bestyrelse,
en udvalgsstruktur og kvalificerede og specialiserede medarbejdere.
Du skal kunne trives med, at arbejdet i en golfklub som er sæsonbetonet og
kræver fleksibilitet særligt i perioden fra marts oktober.
Du skal arbejde i en klub med mange medlemmer. Derfor kan en åben,
smilende, ekstrovert og pragmatisk holdning være et gode.

Kolding Golf Club

Kolding Golf Club har i 2018 rundet 85 år. Så det er en klub med stolte traditioner, men også med
visioner om at forblive en af landets meget attraktive og veldrevne klubber med et stort
potentiale. Der er fokus på at udvikle golfsporten. Der skal flyttes grænser og der skal være
mulighed for at nytænke golf.
Klubben er en klub med fokus på både sport og bredde. Der skal være plads til alle
golfinteresserede i klubben.
Kolding Golf Club råder over alle faciliteter i en moderne golfklub, ikke mindst en udfordrende og
særdeles velholdt bane fordelt over 27 huller. De mange frivillige og de kompetente medarbejdere
udgør grundstammen i klubbens drift.

Praktiske oplysninger

Forventet tiltrædelse hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte bestyrelsesformand Bo Jensen på tlf. 40303611
eller pr mail på: formand@kgc.dk
Din ansøgning og CV sendes pr mail til: Ruth Jacobsen på: ruthjacobsen08@gmail.com
Ansøgningerne vurderes løbende ansøgningsfrist, mandag den 28. januar 2019.
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