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Svendborg Golf Klub søger en daglig leder. 

Stillingsbeskrivelse:  
Svendborg Golf Klub søger en udadvendt leder med ledelseserfaring, der 
evner at holde fokus på service og synlighed. 

Du er, sammen med klubsekretæren, klubbens kontakt udadtil, og 
opgaverne er alsidige fra personaleledelse, markedsføring, at have 
økonomisk overblik og daglig drift. 

Det forventes, at du har ledelseserfaring, er kommunikativ stærk og har 
evnen til at lede en medlemsejet golfklub, der drives både som forretning 
og forening. Alle udvalg, de mange frivillige og medlemmer, der daglig 
hjælper klubben, er en stor værdi for Svendborg Golf Klub og skal 
håndteres med stor omhu og respekt. 

Vi søger en person, der er i stand til at udbygge samarbejdet mellem 
klubben og eksterne samarbejdspartnere, både sportsligt og økonomisk, 
og sætte Svendborg Golf Klub på dagsordenen i det eksisterende sports- 
og kulturliv.   

Der er tale om et spændende og udfordrende job, som kræver en stor 
grad af selvstændighed. Du får det daglige ansvar for drift af klubben, 
hvilket bl.a. forudsætter en god indsigt i relevante økonomiske forhold. 
Du refererer til forretningsudvalget, og i det daglige er der en tæt kontakt 
til bestyrelsen og bestyrelsesformanden. 

Arbejdsopgaver: 
• Daglig ledelse i et tæt samarbejde med klubsekretær, cheftræner, 

chefgreenkeeper og klubbens eksterne regnskabsmedarbejder.  

• Økonomistyring inden for det af bestyrelsen godkendte budget 

• Planlægning og koordinering af arbejdsopgaver for medarbejdere 

• Salg af medlemskaber, sponsorater, Company Days mv. 

• Samarbejde med Svendborg Golf Klubs to forpagtere 

• Deltagelse i bestyrelses- og udvalgte udvalgsmøder 

• Forberedelse af arrangementer og turneringer 

• Fremme intern og ekstern kommunikation 

 
Tiltrædelse ønskes den 1/4-2022. 

For yderligere oplysninger kan du henvende dig til Formand Ulla Larsen 
på tlf. 51700517 

Din ansøgning samt cv sendes til formand Ulla Larsen på 
ulla.larsen18@gmail.com  
Ansøgningerne vurderes løbende, men sidste frist er den 7. februar 2022. 

 

Om Svendborg Golf Klub 

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

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

Vi har mere end 900 medlemmer, og 
der er fremgang i antallet, især hos 
vores juniorafdeling.  

Klubben har årligt mange greenfee- 
gæster, Company Days og 
firmaarrangementer.  

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 restaurant og 
golfshop, som begge er forpagtet ud.  

Du kan læse mere om klubben på 
www.svendborggolfklub.dk  
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