
ER DU 
HJØRRING GOLFKLUBS 
NYE CHEFGREENKEEPER?
Vores chefgreenkeeper gennem 21 år har fundet nye græsgange, der skal plejes, og 
derfor søger vi en der kan stå i spidsen for pleje, vedligehold og udvikling af de 36 
huller og diverse øve arealer der er i Hjørring Golfklub. Vi er placeret i den nordlige 
udkant af Hjørring by og dækker et areal på lige godt 100 hektar. Klubben blev stif-
tet i 1985, og vi er en foreningsejet golfklub med ca. 1.000 medlemmer, og godt 100 
af disse udfører frivilligt arbejde i klubben på forskellige områder, herunder også på 
banen.

Du skal:
• lede de øvrige ansatte greenkeepere og bane-

medhjælpere – op til 5-6 medarbejdere i sæso-
nen

• samarbejde og kommunikere med de frivillige 
der yder en stor indsats på banen

• udarbejde plejeplaner og have styr på alt andet 
der følger med jobbet

• samarbejde og koordinere arbejdet på banen 
med bestyrelse, baneudvalg, golfmanager samt 
vores sekretariat, pro og forpagtere af Golf Cafe-
en

• gå forrest og vise vejen omkring arbejdet på 
banen

• have forståelse for golf spillet, og du må gerne 
selv være golfspiller

Du er:
• uddannet greenkeeper og har de nødvendige 

certifikater
• stærk fagligt og ambitiøs i din tilgang til arbejdet
• i stand til at kommunikere med ansatte, frivillige 

og medlemmer så alle er med
• motiverende og inddragende så alle føler ejer-

skab for det arbejde der skal udføres
• sikkert chefgreenkeeper i dag og vil arbejde med 

nye græsgange eller måske næstkommanderen-
de i en klub og vil prøve at være den der står i 
spidsen

Vi tilbyder:
• et spændende og alsidigt job med stor frihed til 

selv at tilrettelægge arbejdet
• gode faciliteter i en greenkeepergård fra 2007 

med alle faciliteter
• mulighed for videreuddannelse
• fastansættelse med løn efter kvalifikationer og 

erfaring

Vi ønsker at vores nye chefgreenkeeper kan star-
te pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter. Send din 
ansøgning senest den 22. marts 2019 på mail til 
Golfmanager John Friis på jfi1208@gmail.com. Vi 
kalder ind til samtaler løbende. 

Du er velkommen til at kontakte John på telefon 
4232 1906, hvis du vil vide mere om stillingen. Du 
kan se mere om os på https://hjoerringgolf.dk/


