Stilling ledig som Head Greenkeeper / Greenkeeper
Kristiansand Golfklubb ble stiftet allerede tilbake i 1973 og er en av Norges eldste golfklubber med en sentral
beliggenhet kun 10 minutter fra sentrum. Vi har flott 9-hulls skogsbane som ligger i flotte naturomgivelser rundt
Sukkevann i Randesund. I tillegg til hovedbanen har vi en 6-hulls korthullsbane, driving range, tre trenings greener
og et stort og fint klubbhus. Klubben har to innendørs golfsentere med til sammen 5 Trackman golfsimulatorer,
innendørs trenings green og driving range.
Kristiansand Golfklubb har i dag 5 faste ansatte i 100% stilling fordelt på banemannskap, protjenester og
administrasjon. Klubben har om lag 1150 medlemmer og hvor også dugnadsviljen og engasjementet er veldig stort. Vi
er en sosial, hyggelig og åpen klubb hvor det er lett å bli kjent med andre mennesker. Det er et aktivt og sportslig miljø
som passer for de fleste og med en meget godt utviklet og velfungerende Junioravdeling.
Stilling ledig som Head Greenkeeper
Klubben har en flott og velpleid bane i ypperste kvalitet og hvor klubbens banemannskap over en årrekker har gjort en
glimrende jobb. Da vår nåværende Head Greenkeeper slutter hos oss etter 8 år i stillingen, søker vi med dette hans
erstatter. Stillingen som Head Greenkeeper er 100% og vil ha overordnet ansvar for resten av banemannskapet samt
vedlikehold og utvikling av banen og treningsfelter.
Det er et godt arbeidsmiljø i klubben og som Head Greenkeeper vil man rapporterer til daglig leder. Selv om banen
fremstår som veldig fin i dag, er det ambisjoner om å øke kvaliteten ytterlig samt videreutvikle anlegget. Vi søker etter
en person med stort engasjement, de riktige egenskapene og kvalifikasjonene. Det er selvfølgelig en fordel at man
også er golfspiller og har forståelse for sporten.
Klubben har en stor og velfungerende maskinpark hvor det aller meste av utstyret er av nyere dato. Vi holder i disse
dager på å ferdigstille et helt nytt driftsbygg med både verksted, lager og fasiliteter for ansatt tilhørende banedriften.
Klubben har i dag to 100% stillinger på banen samt noen sommervikarer i sesong.
Egenskaper og kvalifikasjoner:









Erfaring fra tilsvarende arbeid (greenkeeper/Anleggsgartner) er en stor fordel
Ledererfaring er en fordel
Erfaring/sertifikater på håndtering av arbeidsmaskiner
Beherske diverse IT programmer som er relevant for arbeidet
Førerkort, minimum klasse B
Evnen til å tilpasse deg fleksibel arbeidstider i forhold til sesong og arbeidsoppgaver
Serviceinnstilt, sosial og god kommunikasjonsevne
Stor arbeidskapasitet og glad i utfordringer

Kristiansand Golfklubb kan tilby:








En trygg og god arbeidsplass
Mulighet for personlig og faglig utvikling
Tilbud om kurs og etterutdanning / videreutdanning
God pensjonsordning
Medlemskap og spillerett i klubben
Dekning av arbeidsklær og verneutstyr
Gode og konkurransedyktige lønnsbetingelser

Vi vil gjerne ha søknaden din så raskt som mulig, men senest 31. august 2021.
Søknad sendes: cato@kristiansandgk.no

Har du spørsmål til stillingen kan disse rettes til daglig leder i klubben, Cato Benham. Enten per mail
cato@kristiansandgk.no eller på telefon 416 28208

