
 

 

   
 
 
 

         Torekov Links – öppet året om 

 

Vi söker en ny kollega till vår shop och reception 
  

Vi söker dig som vill bli en viktig del i vårt team. Som anställd hos oss ingår du i ett team där 
vi tillsammans ska leverera en helhetsupplevelse för våra medlemmar och gäster på vår 
attraktiva golfanläggning med en unik golfbana som är öppen året runt.  
  
Vi ser att du har gärna att du har goda kunskaper inom golf, brinner för försäljning och 
hårdvarubiten och vill utvecklas inom den. Tidigare erfarenhet av visst 
ekonomiarbete/utbildning ser vi som positivt men inte ett krav.  
 
Du är serviceinriktad och vill ge bästa möjliga service till våra medlemmar, gäster, 
samarbetspartners och andra besökande. Vi lägger stor vikt vid personlighet. 
 

 

Då tjänsten är bred med flera olika arbetsområden bör du trivas med att ha varierande 
uppgifter och samtidigt vara strukturerad och ha en god förmåga att planera.  
  
Du kommer att jobba i vår reception/shop och ansvara för att vi har en visuellt attraktiv shop 
med hög servicenivå och genomföra beställningar till shop och bygga upp vårt sortiment i 
samråd med vår Pro.  
  

Arbetstiderna är varierande över året och innebär helgarbete.  
   
Tillträde sker april 2022 enligt överenskommelse. Tjänsten är till att börja med en 
deltidsanställning – förskjuten mot sommarhalvåret (80% i tjänst på årsbasis), som kan 
komma att utökas till 100%. Intervjuer och möten sker löpande under perioden. 
Anställningen omfattas av kollektivavtal med Gröna Arbetsgivare.  
  

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten – kontakta Caisa Reis (VD/Klubbchef)  
0768 70 26 36.  Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och ditt CV till 
caisa.reis@togk.se senast 220320. Rekrytering sker fortlöpande under tiden. 
  
  
Klubben bildades redan 1924 och är en av de äldsta i landet. Banan är en klassisk linksbana och vi har under 
flera år målmedvetet och långsiktigt arbetat med att förstärka linkskaraktären. Vi har under ett flertal år blivit 
rankad topp 25 bland Sveriges golfbanor. I juni 2020 stod vårt nya klubbhus färdigt – där vår målsättning är att 
det ska vara en mötesplats för alla. Läs gärna mer om oss på www.togk.se  
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