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Enligt överenskommelse
Löpande
Heltid, tillsvidare

Karlstad Golfklubb är Värmlands största golfanläggning. Här möts man av en komplett och
professionell golfanläggning. Vi erbjuder 27 spännande golfhål, range, fina träningsområden
samt vår korthålsbana Solslingan. Dessutom erbjuder vi en av Golfstore kedjans största
butiker samt en restaurang med bra konferensmöjligheter. Under högsäsong jobbar ett 30tal anställda med att sätta våra medlemmar och gäster i centrum.
Vi söker en driven klubbchef/VD som kan leda arbetet i såväl föreningen som i bolaget. I
klubbchefsuppdraget handlar det i första hand om kontakt med våra medlemmar och gäster
som besöker banan. I VD rollen handlar det om att utveckla hela anläggningen men självklart
ha ett övergripande ansvar för det som är hjärtat i vår verksamhet, banans kvalitet och
utveckling. I bolaget finns också våra anställda, uppdraget är att organisera verksamheten så
att vi får ut all den kompetens våra anställda besitter.
Vi söker Dig som har förmågan att strukturera och leda vår verksamhet. Vi startar under
2020 ett visionsarbete där vi ser att du har en viktig roll.

Som klubbchef/VD kommer du:
Vara direkt underställd styrelsen och ha det övergripande ansvaret för att driva och utveckla
verksamheten i såväl förening som bolag.
Ansvara för marknadsföring, information, ekonomi, fastighetsfrågor och medlemsfrågor.
Ha ett tydligt personalansvar.
Samverka med restaurang och golfshop.
Stödja kommittéerna i deras arbete.
Vara klubbens ansikte utåt samt hantera kontakter med företag och andra externa parter.
Till din hjälp har du motiverade medarbetare, ideellt engagerade medlemmar samt
styrelsen.

Meriterande kompetens och erfarenheter:
Erfarenhet och förmåga att strategiskt och strukturerat leda och utveckla verksamheten.
Erfarenhet av personalansvar.
Goda kunskaper av ekonomi och budgetarbete.
Du är positiv, social och serviceinriktad.
Du skapar delaktighet och gemenskap.
Det är till din fördel om du har erfarenhet av liknande tjänst.
Kommunikativ med goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder en 100% tillsvidareanställning, tillämpar årsarbetstid och följer gällande
kollektivavtal.
Ansökan sker på klubbchef@wermkon.se. Urval sker löpande, sista ansökningsdag är den 14
februari.
Frågor om tjänsten kan ställas till: Tomas Riste 070-6187770, Lena Jonsson 070-8509636
eller Jonas Persson 070-3762121

