Arboga Golfklubb söker Säsongsanställd på Banan
Arboga Golfklubb grundades 1988 och har idag nästan 1100 medlemmar. Vår fina 18-hålsbana är en
park- och skogsbana i ett böljande landskap med härlig natur. Banan ligger centralt i Mälardalen, fem
kilometer från stadens centrum. Tittar du 30–45 minuter bort hittar du de större städerna Örebro,
Västerås och Eskilstuna. Vi vill att alla som kommer till oss, medlem som gäst, alltid får bra service
och kvalité i allt från vår bana till bemötandet när de stiger in genom receptionens dörrar. Förra året
spelades över 25.000 rundor på Arboga GK.
På Arboga Golfklubb söker vi ständigt efter utveckling. Vi har idag en populär 18-hålsbana, en 6hålsbana, drivingrange, restaurang, övernattningsstugor, golfstudio mm.
Som banarbetare på Arboga GK får du ett omväxlande arbete i vacker natur. Det mesta av arbetet
kommer att ske utomhus och arbetsledare är vår banchef Reece Harvey.
Dina arbetsuppgifter är bl.a:









Utföra arbete på banan och tillhörande faciliteter.
Köra maskiner som klippare, traktor, trimmer mm.
Bevattning
Kratta bunkrar
Välta greener
Uppsättning av bana för dagligt spel
Diverse underhållsarbeten på banan som behöver genomföras under anställningsperioden.
Tvätta och ta hand om maskiner

Vi söker dig som:










Är van att hantera maskiner.
Arbetar med passion och gör det lilla extra
Har erfarenhet av arbete på golfbana eller med grönytor
Sätter stolthet i det du gör och hur du utför ditt arbete
Är serviceinriktad
Uppskattar fysiskt arbete utomhus
Har B-körkort
Behörighet inom besprutning, motorsågsutbildning, truckkort och röjsågskort är ett plus
Golfintresse är ett plus

Säsongsanställning från mars/april – november. Arbetet kommer att vara förlagt till både vardagar
och helgdagar. Lön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns med Kommunal.
Låter detta som något för dig?
Du skickar din ansökan samt ytterligare frågor till Patric Sundlöf via mail: klubbchef@arbogagk.se.
Bifoga CV och ett personligt brev.
Sista ansökningsdag är 28/2. Ansökningar hanteras löpande.

