
UDADVENDT, SERVICEMINDED OG 
SAMARBEJDSORIENTERET GOLFMANAGER

Stillingen som Golfmanager i Holmsland Klit Golfklub indebærer, at du er en samlende faktor for aktivite-
ter i hele klubben. Du indgår i et tæt samarbejde med bestyrelsen, mange aktive frivillige, en engageret 
træner og ca. 600 medlemmer. Du er daglig leder af et kompetent greenkeeper team og samarbejder med 
personale fra Lalandia, der driver Golf Cafeen. Samarbejdet med sponsorer, Dansk Golf Union, Golfbox og 
andre eksterne aktører er en vigtig del af en god stabil drift af klubben. Det gode samarbejde gør Holms-
land Klit Golfklub til en stærk klub, hvor alle gør en engageret indsats for at tilbyde gode golfoplevelser på 
et højt serviceniveau. Som Golfmanager har du den daglige kontakt til de mange gæster og medlemmer, 
og sikrer det bedst mulige indtryk af klubben udadtil. Du sikrer også at klubbens bane og aktiviteter ud-
vikler sig, så der er mulighed for at have det godt i klubben med både golf og sociale relationer. Du trives 
i en til tider meget travl hverdag og går forrest og viser vejen til et godt samarbejde i organisationen og 
udvikling af denne.

Holmsland Klit Golfklub tilbyder:
• En god arbejdsplads i fantastiske omgivelser, hvor du sammen med gode samarbejdspartnere får 

mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen
• Mange aktive og engagerede frivillige der understøtter dit arbejde
• Mulighed for personlig og faglig udvikling
• En alsidig stilling med en travl og afvekslende hverdag
• En økonomisk velfunderet golfklub, hvor golf og det sociale er i højsæde
• En stilling på fuld tid / evt. 32 timer/uge
• Løn efter kvali� kationer og aftale

Dine primære opgaver og ansvarsområder:
• Daglig ledelse af Holmsland Klit Golfklub herunder greenkeeper teamet. 
• Tovholder for drift og vedligehold af anlæg og bygninger samt udviklingsprojekter
• Videreudvikling og daglig koordinering af den frivillige udvalgsorganisation
• Planlægning, tilrettelægning og koordinering af arbejdsopgaver for medarbejdere og frivillige
• Salg af medlemskaber, sponsorater m.v.
• Deltage i udarbejdelse af regnskaber, budgetter og budgetopfølgning samt bogføringsopgaver.
• Deltage i bestyrelses- og udvalgsmøder samt forberedelse af arrangementer i samarbejde med de 

frivillige
• Kommunikation internt og eksternt herunder via hjemmeside og relevante sociale medier

Vi forventer, at vores kommende golfmanager:
• Er en holdspiller, som fokuserer på et godt samarbejde
• Er glad og udadvendt, trives blandt mange mennesker 
• Er indstillet på, at arbejdet i en golfklub er meget sæsonbetonet og kræver stor � eksibilitet, især i 

perioden fra marts til oktober
• Har erfaring med ledelse og samarbejde med frivillige
• Har IT-kendskab på anvendelsesniveau
• Har økonomisk forståelse og erfaring
• Har stort overblik og kan udtrykke sig klart og tydeligt både skriftligt og mundtligt

Ansøgning og CV sendes til kasserer Freddy Sunesen på mail: 
freddys.h.k.g@gmail.com 
Ansøgningsfrist den 25. januar 2023. Ved spørgsmål rettes 
henvendelse til Freddy Sunesen på telefon: 28926589. 
Der henvises også til klubbens hjemmeside:
https://www.holmslandklitgolf.dk
Der forventes ansættelse pr. 1. april 2023.
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