
             

 

 

Glasrikets Golfklubb i Växjö söker kanslist med ledaregenskaper 

 

Om tjänsten 

Glasrikets GK har de senaste åren vuxit kraftigt och befinner sig i en spännande utveckling. I dag är vi 

ett team bestående av ideella krafter som tillsammans med banarbetare, kanslist och Pro:s driver 

och utvecklar klubben.  

I samband med att nuvarande kanslist går i pension vid årsskiftet förändrar vi delvis innehållet i 

arbetsuppgifterna och söker nu efter en kanslist som även kan axla ansvaret för den dagliga 

verksamheten. 

Arbetsuppgifter 

Du som får jobbet kommer få stora möjligheter att påverka dina framtida arbetsuppgifter.  I din roll 

kommer du bli ett nav med kontakter med allt från medlemmar, sponsorer, övriga medarbetare, 

styrelse och klubbens Pro:s. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

I din roll som verksamhetsansvarig kommer du självständigt att verkställa styrelsens beslut. Vidare 

ingår det i rollen att kontinuerligt utveckla verksamheten, ”gröna sidan”, restaurang, sponsorer, 

kommittéer mm.  

Du kommer att vara ansvarig för kund- och medlemsservice och arbetar dagligen med att ta emot 

våra gäster och medlemmar. Du ansvarar för bemanningen i receptionen och tar även själv emot 

inkommande samtal, besvarar mail samt medverkar i hanteringen av informationsmail.  

Vidare ingår t ex i rollen arbete med: 

 Löpande administration 

 GIT-Hantering 

 Kommunikation och uppdatering av klubbens hemsida, i sociala medier samt nyhetsbrev. 

 Kund o Medlemsservice 

 Tävlingsservice vid företagsgolfsevent och assistans vid klubbtävlingar m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi söker 

Vi söker en lagspelare som förstår gruppens betydelse för framgång. Du brinner för att ge våra 

medlemmar, partners och gäster en god service och ett bemötande över förväntan. Du är inte 

främmande för någon typ av de arbetsuppgifter som finns i en golfklubb. Viljan att utveckla dig själv 

och klubben och dess verksamhet är stark hos dig.  

Kvalifikationer och egenskaper: 

Vi söker dig som har grundläggande kunskaper i ekonomi. Det är en merit om du har vana vid de 

specifika system som används inom golfen GIT. Då vi i dagsläget inte har någon klubbchef finns 

möjligheten att på sikt utveckla denna tjänst ytterligare. 

Som person är du flexibel och prestigelös med god struktur och samarbetsförmåga. Du är utåtriktad 

och social med stark servicekänsla 

Tjänsten är en tillsvidareanställning i utgångsläget på 100 %. Fast månadslön och tillträde enligt 

överenskommelse. Provanställning tillämpas. 

Om Glasriket 

Vår natursköna golfbana ligger i naturreservatet Fylleryd endast 4,5 km nordost om Växjö centrum. 

Här spelar du i vacker skiftande natur, med hålen väl avskilda från varandra, med inslag av bland 

annat stengärdsgårdar, enbuskar, ek- och bokskog – och betande djur i våra hagar. 

För mer info 

För mer information om rollen, kontakta styrelsen i form av Johan Johansson på 070-974 78 72. 

Sista ansökningsdag 2021-08-20 men urval sker löpande så tveka inte att kontakta oss omgående. 

Är du intresserad och vill söka tjänsten gå in på nextposition och sök där, följ nedanstående länk så 

kommer ni direkt till vår annons. 

 

https://system.webday.se/Nextposition/rekrytera/cgi-

shl/User_Applicants.exe?action=VIEW_SPECIFIC_JOB&jobId=56&languageId=0 
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