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Forhåndsvisning

Lukk forhåndsvisningen (/stillingsregistrering/stillingsannonser)

Lofoten Links / Lofoten Golfdri� AS, Gimsøysand

Leder Golf og Lodge

Lofoten Golfdri� AS leier i dag ut ca 30 rom og mer enn 70 senger i høystandard hytter ved
anlegget, kalt Lofoten Links Lodges. De fleste av rommene med hotellstandard. Selskapet
driver også golfbanen, Lofoten Golf Links, som er blitt kåret til en av verdens beste baner av
flere internasjonale magasiner. Selskapet arbeider med regulering av ca 80 nye hyttetomter
som forventes lagt ut for salg i løpet av kort tid, samt utvikling av leiligheter og hotell. Les
mer om Lofoten Links: www.lofotenlinks.no (http://www.lofotenlinks.no/)

Lofoten Golfdri� AS søker

Leder Golf og Lodger / Director of Golf and Lodges

Ansvarsområder/kjerneoppgaver:

·Ansvar for dri� av golfbanen, klubbhuset og overnatting- og serveringstilbudet

· Markedsføring og salg,

· Bygge og opprettholde relasjoner internt og eksternt

· Lederansvar inkl rekruttering og HMS

· Revenue management

· Budsjett og resultatansvar.

· Selskapet er i vekst og arbeidsoppgavene og ansvaret kan utvikles i takt med dette. Du
vil jobbe tett med daglig leder og som i peroder vil overlappe dine arbeidsoppgaver.
Spesielt i oppstarten.

Hva vi forventer av deg:

https://arbeidsplassen.nav.no/bedrift
https://arbeidsplassen.nav.no/stillingsregistrering/stillingsannonser
http://www.lofotenlinks.no/


Du har gjerne hatt lederansvar i et golfanlegg, reiselivsbedri� eller overnattingsanlegg. Du
har kompetanse på golf og reiseliv. Du er en selvstendig, fleksibel og trygg leder som
evner å motivere og inspirere dine medarbeidere. Du er nytenkende og tør å utfordre
etablerte sannheter, samt motiveres av resultater og er ikke redd for å ta i et tak om det
trengs også utenfor det du normalt har ansvaret for. Du liker å jobbe i team og blir
motivert av samspill med andre mennesker, sterk gjennomføringskra� og har service i
hjertet og fingerspissen, samt god økonomisk forståelse. Du har gode norsk- og engelsk
kunnskaper både muntlig og skri�lig. Du kan identifisere deg med våre verdier:
Løsningsorientert, Uhøytidelig, Profesjonell og Engasjert.

Hva du kan forvente av oss:

Dette er en utfordrende stilling med resultatansvar, i et selskap som er i en spennende
utvikling. Du får delta i utviklingen av Hov og Gimsøya som destinasjon for
opplevelsesturisme i Lofoten med fokus på naturopplevelser og aktivitet hele året.
Lønnsbetingelser etter avtale

Kontakt og søknad:

For ytterligere informasjon og spørsmål kontakt daglig leder Frode Hov,
frode@lofotenlinks.no, 91769809

Søknad sendes: frode@lofotenlinks.no (mailto:frode@lofotenlinks.no)

Søknadsfrist: 15. mars 2023

Søknad

Søknadsfrist: 15.03.2023

Send søknad til: frode@lofotenlinks.no

Om stillingen

Stillingstittel: Leder Golf og Lodger

Sted: Tore Hjortsvei 389, 8314 Gimsøysand

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 1

Arbeidsdager: Ukedager Lørdag Søndag

Arbeidstid: Dagtid Kveld

Oppstart: 15.04.2023

mailto:frode@lofotenlinks.no


 (https://www.nav.no/)

Om arbeidsplassen.no

Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Frode Hov

Stillingstittel: Daglig leder

Telefon: 91769809

Epost: frode@lofotenlinks.no

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Lofoten Links / Lofoten Golfdri� AS

Hjemmeside: https://www.lofotenlinks.no
(https://www.lofotenlinks.no )

Lofoten Golfdri� AS leier i dag ut ca 30 rom og mer enn 70 senger i høystandard hytter ved anlegget,
kalt Lofoten Links Lodges. De fleste av rommene med hotellstandard. Selskapet driver også
golfbanen, Lofoten Golf Links, som er blitt kåret til en av verdens beste baner av flere internasjonale
magasiner. Selskapet arbeider med regulering av ca 80 nye hyttetomter som forventes lagt ut for
salg i løpet av kort tid, samt utvikling av leiligheter og hotell. Les mer om Lofoten Links:
www.lofotenlinks.no (http://www.lofotenlinks.no/)

Om annonsen

Sist endret: 14.02.2023

Hentet fra: Stillingsregistrering

Referanse: 8e7772e6-d247-46ed-9995-f27a8947f866
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Arbeidsplassen.no er en tjeneste fra NAV

Om oss (/om-arbeidsplassen)

Kontakt oss (/kontakt)

Personvern og vilkår

Personvern (/personvern)

Vilkår for arbeidsgiver (/vilkar-og-retningslinjer)

Hjelp

Spørsmål og svar (/sporsmal-og-svar)

Hjelp til innlogging (/arbeidsgivertjenester)

Tilgjengelighet (/tilgjengelighet)

Work in Norway (/en/work-in-norway/)
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