Chef Greenkeeper til Fredericia Golf Club
Om Fredericia Golf Club
Fredericia Golf Club består af 950 medlemmer og klubben er centralt beliggende, kun 6 km fra E45/E20 og 5 km fra bymidten i Fredericia. I Fredericia Golf Club arbejder vi hårdt på at sikre alle
medlemmer og gæster, den bedste mulige oplevelse. Dette både hvad angår selve spillet, og også hvad
angår de øvrige faciliteter således, at spillernes oplevelse i Fredericia Golf Club bliver så tæt ved det
optimale, som overhovedet muligt.
9 huls banen og 18 huls banen ved Fredericia Golf Club blev indviet i august 1993 og er begge siden
blevet løbende forbedret. I år 2020 gennemgik 18 huls banen et omfattende drænprojekt, hvor der
blev etableret 30 km nye drænrør i banen. Til april 2021 påbegyndes dræn af banens 9 huls bane.
Drænprojekterne forventes at give begge baner et markant kvalitetsløft i ydersæsonen.

Stillingsbeskrivelse:
Chefgreenkeeperen ved Fredericia Golf Club fungerer som mellemleder for 4-5 medarbejdere (3-4
greenkeeper og en mekaniker) og indgår i det daglige vedligeholdelsesarbejde på banen. Chef
Greenkeeperen ved Fredericia Golf Club referer direkte til klubbens Golf Manager.
Vi forventer at vores kommende Chef Greenkeeper










Er uddannet greenkeeper og har erfaring med ledelse.
Har stærke faglige og ledelsesmæssige kompetencer, især omkring effektiv planlægning af
arbejdsopgaver og indkøb.
Har stort overblik og kan udtrykke sig klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt.
Er en holdspiller som altid sikre godt samarbejde med klubbens ledelse, bestyrelse, baneudvalg,
sekretariat, greenkeepere, frivillige banemedhjælpere og alle andre interessenter.
Kan acceptere at arbejdet med vedligeholdelse af et golfanlæg er meget sæsonbetonet og kræver stor
fleksibilitet i perioden fra marts til oktober.
Er fortrolig og har erfaring med alt maskinelt der benyttes i pleje af golfanlæg.
Har flair for IT og er en erfaren bruger af MS Outlook, Word og Excel.
Altid brænder for at vores medlemmer og gæster opnår en fantastisk golfoplevelse hver gang de besøger
vores anlæg.
Formår at se banen fra golfspillerens perspektiv.

Chef Greenkeeperens primære ansvarsområder:






Ansvar for pleje og vedligeholdelse af klubbens anlæg, således anlægget altid fremstår i den bedst
mulige stand.
Ansvar for hele klubbens maskinpark og værktøj samt vedligeholdelse heraf.
Planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af greenkeeperteamets arbejdsopgaver.
Disponering indenfor det af bestyrelsen vedtagne banebudget.
Forberedelse af turneringer og arrangementer i samarbejde med ledelse og sekretariat.

Fredericia Golf Club
Stenhøjvej 57
7000 Fredericia

Fredericia Golf Club tilbyder:





En god arbejdsplads med frihed under ansvar.
En charmerende og bynær golfbane med stort potentiale, hvor du som Chef Greenkeeper får mulighed
for at sætte dit præg.
Mulighed for faglig og ledelsesmæssige efter- og videreuddannelse.
Løn efter aftale, pensionsordning og andre medarbejderfordele.

Ansøgning sendes via e-mail til Golf Manager Martin Libak på ml@fredericiagolfclub.dk med CV,
uddannelsesbevis og andre relevante bilag. På www.fredericiagolfclub.dk kan der læses mere om Fredericia Golf
Club, ønskes yderligere information omkring stillingen kan Golf Manager Martin Libak kontaktes på tlf. 27 89 53
36.
Ansøgningsfrist er mandag. d. 15. februar 2021.
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