Hylliekrokens Golfcenter söker butikssäljare inför 2023
Endast ett par minuter från centrala Malmö ligger Hylliekrokens Golfcenter. På Limhamnsvägen med
Öresund som närmsta granne och Turning Torso i blickfånget hittar du en unik oas som få storstäder
kan erbjuda.
Vår anläggning består av en drivingrange, en 9-håls par 3 bana, närspelsområde, två studios samt en
stor golfbutik. Drivingrangen har 70 utslagsplatser fördelade på två våningar. Av dessa har 22 platser
tak och infravärmare för att optimera träning året runt.
Vi har ca 100’000 besökare per år och i dagsläget utbildas det hos oss ca 300 nybörjare årligen.
Vi står inför ett förändringsarbete där vi under 2023 kommer att ta in golfbutik och
utbildningsverksamhet, som tidigare drivits av två andra aktörer, i vår samlade verksamhet.
Nu söker vi dig som vill vara med och bli en del av vårt nya team.

Vi söker dig som
Har god förmåga att skapa goda relationer med kunderna.
Brinner för personlig service och att skapa förutsättning för våra kunder att hitta de
produkter de söker.
Trivs med att ha mycket ansvar och att arbeta såväl självständigt som i team.
Det är meriterande om du har vana av att arbeta i Boxnet, GIT samt att hjälpa kunder med
Custom fitting.
Arbetsuppgifter
Anläggningens reception, golfbutik och utbildningsverksamhet har gemensam butiksdisk och
utgör navet för alla våra kundmöten. Det innebär att du kommer att få en central roll i mötet
med våra kunder.
Du kommer att hjälpa kunderna att hitta de produkter de söker. Du kommer bland annat att
sälja golfutrustning, medlemskap, greenfee, utbildningar samt rangekort och bollar till
rangen. Du fyller på varor och ser till att butiken är attraktiv och inspirerande.
Lön enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: heltid, deltid
Urval sker löpande
Vid frågor kontakta platschef Ian Johansson, 0709994287

Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen att maila din ansökan till
ian@hylliekrokensgolf.se

