Midtfyns Golfklub søger greenkeeper med potentiale til chefgreeenkeeper
Midtfyns Golfklubs 18-huls bane åbnede i 2008, og er tegnet af Henrik Jacobsen. Banen, er anlagt i let kuperet terræn vest
for Ringe Sø, og har et udfordrende og varieret hulforløb. Greens er højt placerede, ondulerede og opbygget på sand. Fra
de højt beliggende teesteder har spilleren et godt overblik over hulforløbet. De mange bunkers er opbygget med høje bagkanter, hvilket gør dem synlige fra såvel teesteder som fra fairways. En spændende og udfordrende bane for såvel begynderen som elitespilleren.
Med ca. 330 medlemmer hører klubben til de mindste på Fyn, så der er god plads til såvel medlemmer som de mange
greenfeespillere. Klubben indgår i G-5 samarbejdet med 4 andre fynske golfklubber. Økonomien i klubben er god, hvilket
ikke mindst skyldes den store frivillige indsats, som mange af klubbens medlemmer yder.
Som kandidat til stillingen har du en fuld afsluttet uddannelse som greenkeeper bag dig, og gerne et par års erfaring som
greenkeeper. Hvis du herudover har et godt kendskab til reparation og vedligeholdelse af maskinparken, vil dette være et
stort plus. Du har sprøjtecertifikater, og er ajour med den nyeste udvikling indenfor pesticider og gødning. Du er fortrolig
med udarbejdelsen af grønne regnskaber.
Som uddannet greenkeeper kender du til alle de opgaver og udfordringer, som er forbundet med jobbet. Du får det overordnede ansvar for banens drift og vedligeholdelse, herunder udarbejdelse af plejeplaner og driftsbudget i samarbejde
med baneudvalget, hvori du indgår.
Vi tilbyder et meget selvstændigt job med en spændende og alsidig hverdag i en mindre golfklub med mange stærkt engagerede medlemmer, og en afslappet atmosfære.
Vi forventer at du er god til at samarbejde i en mindre organisation, samt at du tager aktiv del i de mange forskellige opgaver. Du er fleksibel mht. arbejdstider, og arbejder struktureret og er god til planlægning med henblik på maksimal ressourceudnyttelse.
Stillingen er en helårsstilling, og løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt. Stillingen søges besat pr. 1. marts 2019.
Din ansøgning bedes sendt til klubbens formand Leif Hagelskjær på mail leh@aarslevnet.dk snarest muligt og senest den
10. januar 2019. Du er velkommen til at ringe til Leif på tlf. 2961 5002 for yderligere oplysninger. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
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