
 
søger chefgreenkeeper 
 
Struer golfklub søger chefgreenkeeper 

 

Struer Golfklub har måske Danmarks smukkeste bane. Med sin unikke beliggenhed på 

sydsiden af Oddesund dækker banen et areal på 84 hektar. Den er anlagt i et kuperet 

naturskønt område ved et fredet overdrev, højt beliggende og med udsigt over Nissum 

Bredning, Oddesund og Venø Bugt. 

Banen er en rigtig sea-side-bane, lettere kuperet og med en eventyrlig udsigt over Limfjorden.  

Derudover har vi en 9 hullers par-3 bane. 

 

Struer Golfklub har ca. 800 medlemmer, og har hvert år besøg af ca. 5000 greenfee gæster. 

 

Som chefgreenkeeper bliver du leder for et mindre team bestående af 1 greenkeeper og 1 – 2 

banemedhjælpere, som alle er ansat på sæsonbasis, samt en mekaniker som aflønnes på 

timebasis. 

Derudover er der hjælp fra en del frivillige, som møder ind hver tirsdag, samt frivillige som 

løbende har opgaver på banen. 

 

Jobbet fordrer stor selvstændighed, men også gode samarbejds- og kommunikationsevner, da 

du som chefgreenkeeper er omdrejningspunktet for banevedligehold, baneudvikling m.v. 

 

Vi forventer du er uddannet greenkeeper eller har andet relevant erfaring. 

Du kommer til at referere til formanden for baneudvalget. 

 

Opgaverne som chefgreenkeeper i Struer Golfklub omfatter: 

 

- Pleje og vedligehold af golfbanen, træningsområder og øvrige udendørsarealer 

- Tilse og sørge for vedligeholdelse af klubbens maskinpark, udstyr, værktøj m.v. 

- Sikre overholdelse af gældende lovgivning vedr. sprøjtemidler samt miljø og  

   arbejdssikkerhed 

- Udarbejdelse af driftsplan, samt lede og fordele greenkeeperteamets arbejdsopgaver 

- Handle inden for rammerne af vedtagne budgetter, samt bidrage til budgetlægning 

- Deltage aktivt i den videre udvikling af golfbaneanlægget 

- Deltage i baneudvalgets møder med faglig kompetence og rådgivning. 

- Ansætte og afskedige personale i samarbejde med formanden for baneudvalget. 

- Bidrage til at skabe et godt socialt miljø i klubben 

- Kan acceptere at arbejdet er meget sæsonbetonet og kræver stor fleksibilitet i perioden  

  marts - oktober. 

 

Struer Golfklub tilbyder: 

 

- Du bliver en del af en medarbejderstab som også består af en forretningsfører, 

  eventmanager og golfproen. 

- Gratis medlemskab af golfklubben og DGA. 

- Mulighed for efteruddannelse. 

- Stor indflydelse på din dagligdag i klubben 

- Løn efter kvalifikationer. 

 



Forventet tiltrædelse 1. februar 2023.  

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til info@struer-golfklub.dk, Formanden for 

baneudvalget, senest den 12. december. 

Samtaler forventes afholdt i uge 51. 

Har du uddybende spørgsmål, kan du kontakte formanden for baneudvalget, Lars Gadegaard, 

på telefon 21723467 

mailto:info@struer-golfklub.dk

