
 

 

Arboga Golfklubb söker Banchef 

Arboga Golfklubb är en vacker bana i böljande park- och skogslandskap. Banan ligger centralt i 

Mälardalen med en halvtimme till Örebro, Västerås och Eskilstuna.  

På Arboga Golfklubb söker vi ständigt efter utveckling. Vi har idag en populär 18-hålsbana med 

erkänt bra brunvensgreener. I år höll vi för första gången eventet Arboga 12.0 där vi speedade upp 

greenerna till 12.6 på stimpen. Det blev en väldigt uppskattad tillställning med en mängd event längs 

med banan och supernöjda gäster och medlemmar som spelade på fantastiska greener. Du kan läsa 

mer om eventet HÄR och bilder samt videoklipp finns på klubbens Instagram, arbogagk.  

På klubben finns även en 6-hålsbana, drivingrange, restaurang, övernattningsstugor, golfstudio mm. 

Klubben har en välskött och stabil ekonomi och vi äger marken, fastigheterna och vår maskinpark. 

Nyinvesteringar har inletts för att förnya maskinparken. Vi söker nu dig som vill vara med på resan. 

Anledningen att vi söker ny banchef är att vår nuvarande headhuntats som andreman till storklubben 

JCB Golf & Country Club i England. 

Dina arbetsuppgifter: 

• Att tillsammans med styrelsen och klubbchefen driva utvecklingen av vår anläggning 

• Att vara arbetsledare och ansvarig för banpersonal 

• Att ansvara för skötsel av bana och fastigheter på området 

• Att ansvara för banans budget tillsammans med styrelsen och klubbchefen 

• Att ansvara för underhåll av maskiner och utrustning 

Vi söker dig som: 

• Är kommunikativ och drivande  

• Arbetar med passion och gör det lilla extra 

• Har goda bevattningskunskaper 

• Jobbar eller har jobbat på golfbana eller liknande arbetsplats 

• Sätter stolthet i det du gör och hur du utför ditt arbete 

• Behörighet inom besprutnings-, och motorsågsutbildning är ett plus 

• Golfintresse är ett plus 

Du rapporterar direkt till styrelsen. 

Tillsvidareanställning. Tillträde 1 februari, lön enligt överenskommelse. 

För frågor och ytterligare information kontakta klubbchefen på mobil: 070-753 54 99 

Du skickar din ansökan till Patric Sundlöf via mail: klubbchef@arbogagk.se. Bifoga CV och ett 

personligt brev. 

Sista ansökningsdag är 31:a oktober. Ansökningar hanteras löpande. 

https://arbogagk.se/arboga12-0/

