Chefgreenkeeper søges
til Næstved Golfbane A/S
Er du uddannet greenkeeper eller har relevante kvalifikationer, tilbyder vi nu
muligheden for et spændende og ansvarsfuldt job på Sydsjællands smukkeste
golfanlæg, da vores nuværende chefgreenkeeper går på pension.
Opgaverne som chefgreenkeeper på Næstved Golfbane omfatter primært:
• Ledelse og ansvar for en greenkeeperstab bestående af 4-5 medarbejdere samt en mindre gruppe af
frivillige personer
• Planlægning og koordinering samt deltagelse i det daglige arbejde på og omkring banen
• Ansvar for banens kvalitet i henhold til plejeplaner, myndighedskrav og anbefalinger vedr. drift af
golfbaner
• Ansvar for vedligeholdelse af maskinpark
Vi forventer,at du:
• Er uddannet greenkeeper eller har relevante kvalifikationer
• Sætter stolthed i din faglighed og er opdateret med nye teknologier og seneste viden omkring
plejeindsatser.
• Har teknisk snilde og er åben for at løse ad hoc opgaver omkring anlægget
• Er imødekommende overfor klubbens medlemmer, gæster og kollegaer
• Trives med sæsonarbejde og fleksible arbejdstider
• Har god forståelse for samspillet mellem baneudvalg og greenkeeperstab samt baneejer, bestyrelse,
frivillige og medlemmer
• Har interesse for golf og måske selv er en habil golfspiller
• Er kommunikativ, åben og positiv

Vi tilbyder:
• Et selvstændigt job, med mulighed for at præge kvaliteten og oplevelsen af sydsjællands smukkeste
golfbane
• Helårsansættelse med løn efter kvalifikationer og erfaring
• En velfungerende arbejdsplads med gode kollegaer, sekretariat, proshop og restaurant
Ansøgning:
Ring til sekretariatsleder Jan Ebbe Larsen på 5573 3344, hvis du gerne vil vide mere. Ansøgninger med
CV sendes til Jan Ebbe Larsen på info@naestvedgolf.dk mærket ”Chefgreenkeeper”. Tiltrædelse snarest
muligt, senest 1. november 2021. Samtaler afholdes løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Næstved Golfbane er smukt placeret med udsigt til Karrebæk Fjord mellem det skønne Karrebæksminde og den gamle købstad
Næstved. 18-huls banen er unikt beliggende med sine første 9 huller placeret tæt ved fjorden. De sidste 9 huller er smukt anlagt i let
bakket terræn mellem træer og søer, og der er vand i spil på 14 af banens huller. Og ikke mindst pga. vand er det særligt udfordrende
par 5 hul 18. kåret af DGU i 2021 til et af Danmarks mest strategisk udfordrende huller. Næstved Golfbane A/S råder desuden over en
udfordrende 6 hullers par 3 pay-and-play bane. Næstved Golfklub har godt 850 medlemmer og sprudler af et velfungerende klubliv.
Golfanlægget huser desuden den skønne Restaurant Fjord, hvor alle såvel gæster som golfspillere kan nyde et dejligt måltid med en
fantastisk udsigt til Fjorden.

