
Kårsta Golfklubb söker en ny medarbetare till vårt team!

Dina arbetsuppgifter
Vi är ett litet gäng som jobbar tillsammans och hjälper varandra, så du kommer att bli delaktig i många olika sysslor som
förekommer på en golfklubb. Du kommer att ingå i golfklubbens ledningsgrupp som arbetar för att utveckla Kårsta Golfklubb
långsiktigt.  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

• Medlemsfrågor och gästbokningar
• Löpande hantering av leverantörsfakturor och kundreskontra
• Tillsammans med klubbchef/VD och övrig personal driva Kårsta Golfklubb framåt
• Följa upp och analysera medlemsstatistik/data 
• Tävlingshantering
• Under högsäsong kommer du även att arbeta i klubbens reception (helgarbete
kan förekomma)

Vem söker vi?
Att arbeta på Kårsta Golfklubb är mycket stimulerande. Arbetsuppgifterna är varierande och vi söker dig som gillar liv och
rörelse samt har förmågan att hantera snabba omkast. Du har ett öppet sinne och bemöter medlemmar, gäster och kollegor
på ett glatt och positivt sätt. För att lyckas i rollen tror vi att du:

• Trivs med ”många bollar i luften”
• Är initiativtagande och effektiv
• Brinner för service och värdskap
• Du har erfarenhet av administration och ekonomi
• Du har goda datorkunskaper och uttrycker dig väl i både tal och skrift 
• Delar våra medlemmar och gästers intresse för golf
• Är en fena på att skapa struktur i metoder och arbetssätt
• Har erfarenhet av försäljning

Vad erbjuder vi?
Du erbjuds en roll i en organisation med i nuläget fem stycken heltidsanställd personal samt säsongspersonal som har höga
ambitioner och vill utveckla golfklubben. För rätt person finns goda möjligheter att både påverka framtiden och utvecklas i
rollen.  Anställningen går under Kårsta Golfanläggning AB som ägs av föreningen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på
heltid med 6 månaders inledande provanställning. Verksamheten är säsongbetonad vilket medför varierande arbetstid över
året. Tillträde sker så snart som möjligt. Det är meriterande om du spelar golf och/eller har erfarenhet från liknande yrken.

Låter det intressant?
Du är varmt välkommen att skicka ett personligt brev och CV till anna@karstagk.se
senast den 18 oktober. För mer information är du välkommen att kontakta
VD/Klubbchef Anna Dahlberg-Söderström på telefon 0703-299668.

Om du är en person som drivs av att få andra människor att växa och utvecklas. 
Om du är en innovativ person som tror på att Kårsta Golfklubb kan skapa stor utveckling - då är det dig vi söker! 

Om golfklubben/företaget
År 2021 fyller Kårsta Golfklubb 30 år. År 1993 invigdes de första 9 hålen och sedan dess har golfbanan och anläggningen
expanderat och utvecklats till att idag vara en 18-hålsbana med cirka 1500 medlemmar. Den familjära klubben genomsyras av
engagemang, klubbliv, idrottsaktiviteter och en restaurang som vi driver i egen regi. År 2001 bildades Kårsta Golfanläggning AB
som är ett helägt bolag till Kårsta Golfklubb. Vi vill att personal, medlemmar och gäster ska längta till Kårsta Golfklubb.


