
 
Ny VD som vill ta nästa steg med oss! 

 
Golf South Sthlm driver verksamheten på Kallfors Golf och Vidbynäs Golf, två golfanläggningar söder 
om Stockholm. Nu söker vi en hungrig VD som vill leda arbetet med att vidareutveckla vårt koncept 
och våra destinationer. 
 
Brinner du för sälj, golf och besöksnäring? Vill du vara med på resan att ta våra anläggningar till en 
helhetsupplevelse i toppklass, då är du den vi söker!  
 
Kallfors Golf och Vidbynäs Golf har tillsammans tre 18-hålsbanor, en 9-hålsbana, en 6-hålsbana och 
padelbanor som drivs och sköts av anläggningsbolag på respektive plats. Det finns också 
restauranger, golfshopar och hotell/konferens i direkt anslutning till klubbhusen som hyrs ut till egna 
entreprenörer. Tillsammans har vi 3 500 medlemmar, 100 företagskunder och över 100 000 spelande 
golfrundor varje år. Runt båda anläggningarna pågår bostadsutveckling där klubbhusområdet är den 
gemensamma samlingspunkten.  
 
Inför golfsäsongen 2022 siktar båda anläggningarna på att ta ett första steg mot en ny nivå. Kallfors 
Golf lägger helt nytt gräs på 18-hålsbanans samtliga greener och Vidbynäs Golf topprenoverar sitt 
klubbhus.  
 
Som VD är du ytterst ansvarig för all operativ verksamhet och säkerställer att bolagets strategi 
verkställs. Rapportering sker direkt till styrelsen. Du ansvarar primärt för medlemsrekrytering, 
företagsförsäljning, marknadsföring, administration och alla våra duktiga medarbetare i Golf South 
Sthlm.  
 
Vi tror att du är en positiv och driven person med goda kunskaper om hur man driftar en 
besöksdestination med golfen i centrum. I arbetet kommer du hantera medlemmar, företagskunder, 
hyresgäster, leverantörer samt ägare och är därför en god relationsbyggare. Tidigare erfarenheter 
från verksamheter inom golf, sälj eller besöksnäring är meriterande.   
 
Låter det här som ett spännande uppdrag för dig? Tveka inte på att skicka ett personligt brev och ditt 
CV till styrelseordförande Henrik Kallur Olsson på henrik@surditet.se senast fredagen den 6 augusti 
2021.  
 
Varmt välkommen med din ansökan. 
 
//Styrelsen Golf South Stockholm 
 
 
 
 

                    


