
       Ekarnas GK söker Klubbchef 
   
Efter omorganisation söker Ekarnas golfklubb i Grästorp en drivande operativ kraft som 
Klubbchef med övergripande ansvar för klubbens administration, anläggning, maskinpark, 
ekonomi och medlemsservice. 
 
Arbetsuppgifter: 
-Ansvar för löpande ekonomi, bokföring och redovisning samt löneutbetalningar och därmed 
sammanhängande uppgifter. 
- Övergripande ansvar för all personal med direkt ansvar för kansli- och städpersonal, 
indirekt ansvar för banpersonal där banchefen är operativt ansvarig. 
- Utföra receptionsarbete innebärande bokning av starttider, resultatföring, lottning av 
tävlingar, utskrift av scorekort, ta betalt av gästande golfspelare, ge allmän information, 
försäljning av golfartiklar mm. 
- Ansvar för drift av Ekarnas Golfmotell. 
- Administrativ service till medlemmar och kommittéer. 
- Fakturering av medlemsavgifter och upprätthållande av medlemsregister. 
- Operativt arbete med all sponsring inom klubben såsom årlig sponsring, tävlingssponsring 
och bytestjänster.  
- Extern marknadsföring och intern information som t.ex. presskontakter, innehåll på web och 
sociala medier, nyhetsbrev etc. 
 
Vem söker vi? 
Vi tror att du har haft liknande arbetsuppgifter tidigare. Du är proffs på att se vad som 
behöver göras, stort som smått, för att medlemmar och gäster skall få så god service som 
möjligt. Du har stor social kompetens och är bra på att ta folk i olika situationer. Eftersom du 
kommer att arbeta med sponsring och företagskontakter har du en god säljande förmåga. Du 
är bekväm med att arbeta i olika datasystem och har lätt för att lära dig olika program. Det är 
en merit, men ingen nödvändighet, om du har någon form av golferfarenhet, antingen som 
spelare eller anställd. 
I en ideell förening är chefen inte alltid närvarande, därför är det viktigt att du är driven och 
självgående.  
 
Vad erbjuder vi? 
Ett varierande och roligt arbete i en positiv miljö där du med frihet under ansvar får leda 
klubbens arbete. Under golfsäsong har du daglig kontakt med hundratals personer. Både 
medlemmar och gäster framhåller klubbens lättsamma och trivsamma atmosfär.   
 
Vad gäller? 
Tjänsten är på heltid med 10 procent mer arbetstid under sommarhalvåret och 10 procent 
mindre under vinterhalvåret. Normalt utförs arbetet dagtid på vardagar, men arbete cirka en 
helg per månad under golfsäsong krävs. Tillträde är önskvärt omedelbart efter årsskiftet. 
Information om tjänsten lämnas av ordförande Bo Ödlund, tel 072-701 56 05, mail 
bo.odlund@telia.com. 
 
Ansökan 
Skall vara inlämnad snarast via mail enligt ovan. Inkomna ansökningar kommer att 
behandlas löpande (ingen fast ansökningsdag). 
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