Svendborg Golf Klub søger ny forpagter
til klubbens restaurant
KUNNE DU TÆNKE DIG AT SERVICERE MERE END 950 MEDLEMMER?
Vi søger ny forpagter, der vil lave god mad og servicere vores
medlemmer. Udover klubbens daglige aktiviteter, vil der være
turneringer, firmaarrangementer, klubber i klubben, selskaber osv.,
som restauranten vil være en del af. Restauranten er klubbens sociale
omdrejningspunkt, velbesøgt af medlemmer og mange gæstespiller.
I lokaler med en smuk udsigt, benyttes restauranten til mange private
selskaber året rundt.
VI FORVENTER
Det er vigtigt, at du er i stand til at sammentænke din egen forretning
med den oplevelse, det er at være golfspiller og gæst i restauranten.
Forpagtningskontrakten vil afspejle vores forventninger til et
kommende samarbejde. Der er en spændende mulighed for at
udvikle og markedsføre forretningen, så der kan komme gæster
udefra.
Du vil i det daglige indgå i et samarbejde med sekretariatet.
DU BRÆNDER FOR
• At give dine gæster en god oplevelse – hver gang
• At lave god mad
• At arbejde selvstændigt og udvikle din egen forretning
DU ER
• Uddannet kok eller med lignende baggrund
• Fleksibel mht. arbejdstiden
VI TILBYDER
• En restaurant– med mange gæster
• Lokaler i smukke omgivelser og et velassorteret køkken
• Muligheder for afholdelse af private selskaber og catering ud af
huset
• En god basisomsætning på klubbens aktiviteter og
arrangementer
• En forpagtningsaftale
•
DU BEGYNDER
Det bliver efter aftale.
Du er velkommen til at ringe og få en snak med formand Ulla Larsen
mobil 5170 0517. Skriv lidt om dig selv og dine erfaringer og send din
ansøgning til os senest den 10.12 2021 på ulla.larsen18@gmail.com
Svendborg Golf Klub Tordensgårdevej 5A - 5700 Svendborg

Om Svendborg
Golf Klub
Vi er placeret på det smukke
Sydfyn. Byen er kendt for et
rigt kulturliv, hvor DGI
Landsstævnet 2022 er næste
store begivenhed i 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 årlig mange
gæstespillere - ca. 5000 i alt
med 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 der udover
restauranten, mødelokale,
omklædningsrum, sekretariat
og en Golfshop.
Du kan læse mere om klubben
på: svendborggolfklub.dk

