
Om Svendborg 
Golf Klub
Vi er placeret på det smukke 
Sydfyn. Byen er kendt for et 
rigt kulturliv og for at kunne 
facilitere store begivenheder, 
hvor DGI Landsstævnet 2022 
er næste store begivenhed 
for byen. Her er klubben en 
aktiv del.

Klubben har to baner. En 18 
huls og en 9 huls bane, dertil 
kommer en par 3 bane og 
gode træningsfaciliteter.

Vi har mere end 950 
medlemmer og ser i 
øjeblikket en fremgang i 
antallet af medlemmer i alle 
aldersklasser.

Klubben har årligt mange 
gæstespillere fra hele landet, 
firmaarrangementer og 
turneringer.

Dette kombineret med 
dygtige medarbejdere og 
mere end 100 engagerede
frivillige gør, at vi med 
stolthed kan tage imod 
medlemmer og gæster året 
rundt.

I klubhuset findes restaurant, 
mødelokale, omklædnings-
rum, sekretariat og en 
golfshop.

Du kan læse mere om 
klubben på:
svendborggolfklub.dk

Tordensgårdevej 5A 
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 40 77

 info@svendborg-golf.dk 

Svendborg Golf Klub søger en deltids 
klubsekretær
KUNNE DU TÆNKE DIG AT SERVICERE 950 MEDLEMMER?

Har du lyst til arbejde i en af fyns smukkest beliggende golfklubber?  
Kan du se dig selv servicere medlemmer og gæster i et miljø, hvor der er 
mange typer af både opgaver og henvendelser i løbet af dagen?  
Har du det godt med at arbejde selvstændigt og struktureret, samtidig med 
at du indgår i et stærkt team af kollegaer i klubben? 
Så er det måske dig vi skal bruge fra 1.3.2021.

Vi søger en deltids klubsekretær. Det er en fordel, at du tidligere har 
arbejdet i en golfklub, at du har en interesse for golf og kender til 
administrationen og den daglige drift i en golfklub. Du skal være indstillet 
på en fleksibel arbejdstid - også fordelt hen over året.

VI FORVENTER AT DU
-  har godt kendskab til drift af en golfklub og kender GolfBox systemet
-  er generelt stærk på IT systemer
-  har god erfaring med fakturering og bogføring
-  er udadvendt og kan lide at servicere medlemmer og gæster
-  har stort fokus på kundetilfredshed
-  har overblik, når der er travlt og der er mange bolde i luften
-  har et godt skriftligt sprog og sans for kommunikation og markedsføring
-  har en naturlig interesse i klubben, klublivet og dets medlemmer
-  er yderst fleksibel og ved, at en del af timerne ligger i højsæson

DINE DAGLIGE OPGAVER BLIVER BL.A.
-  at bistå klubbens manager i alle administrative opgaver i den daglige drift 
-  at servicere klubbens medlemmer og gæster
-  at servicere klubbens samarbejdspartnere
-  at tilrettelægge og afvikle klubbens arrangementer og events
-  at indgå i rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet

VI TILBYDER
-  mange forskellige typer af opgaver - en rigtig blækspruttestilling
-  mulighed for selv at være med til at definere dine arbejdsopgaver
-  et godt og solidt samarbejde med resten af teamet
-  en god arbejdsplads med en stor grad af frihed under ansvar
-  et team med en god tone og respekt for hinandens kompetencer
-  at være en del af en veldrevet og økonomisk sund golfklub med visioner 
   og ambitioner for fremtiden

DU BEGYNDER
Vi ser gerne at du begynder d. 01-03-2021.

NOGET FOR DIG?
Skriv lidt om dig selv og dine erfaringer og send din ansøgning til os senest 
d. 25-01-2021 på e-mail: info@svendborg-golf.dk

NB. Der vil blive afholdt samtaler løbende efterhånden som vi modtager ansøgnin-
gerne.


