Golfjob ved Limfjorden
Løgstør Golfklub søger GREENKEEPER
assistent til sæsonstart 2021
Drømmer du om et godt job indenfor golf, natur og miljø?
Så er chancen her nu - vi kan give dig et spændende og udfordrende job som
greenkeeperassistent.
Løgstør Golfklub har 27 huller, fordelt med en 18. hullers Seaside mesterskabsbane og en 9 hullers Pay
and Play bane, samt udslagsbane, indspilsområde, bunkere og en større puttegreen. Anlægget er designet af arkitekt Henrik J. Jacobsen i 2005. Klubben har ca. 300 medlemmer og ca. 6.000 greenfee gæster
årligt, der alle roser banen for dens gode standard og fine beliggenhed.
Klubben er kendetegnet ved en stort flok af frivillige medhjælpere, som alle bidrager på forskellig vis til
at holde vores samlede anlæg, maskinpark, klubhus og øvrige bygninger i pæn og vedligehold stand.
Din opgave bliver i tæt samarbejde med chefgreenkeeperen og de mange frivillige at medvirke til en
fortsat høj standard på vores 2 golfbaner og øve området.
Vores greenkeeper arbejder med:
•
•

Pasning, pleje, etablering og renovering
af alle området på vores golfanlæg
Arbejdet udføres manuelt og med avancerede maskiner.

Vi forventer du er:
•
Morgenfrisk med godt humør
•
Går ikke af vejen for manuelt arbejde
•
Sætter stolthed i at lave et godt stykke
arbejde, med store krav til kvalitet og
omhyggelighed.
•
Har lysten og energien til at tilegne sig
praktisk og teoretisk viden
•
Ambitiøs og villig til at yde indsatsen der
skal til for at være en attraktiv mesterskabsbane

•
•
•
•

Er fleksibel med hensyn til arbejdstider
Har flair for hensyntagen til gæster og
medlemmer.
Interesseret i golf, natur og miljø.
Sæsonjob må forventes (ca. 7 mdr.).

Søg jobbet her:
Send din ansøgning vedhæftet cv til
info@logstorgolfklub.dk senest 1. feb. 2021
Forventet tiltrædelse medio marts 2021.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen
til at kontakte klubbens:
Chefgreenkeeper Mogens Christiansen - Tlf.
2330 5824 eller
Formanden Per Olsen - Tlf. 2469 6462
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