
                                

Bosjökloster Golfklubb söker Banchef 

 

Bosjökloster Golfklubb är en välskött golfanläggning, naturskönt belägen i mellanskåne med drygt 900 
medlemmar, varav 90 juniorer. Anläggningen erbjuder en inbjudande 18-hålsbana som är ritad av Douglas 
Brasier, driving range, ett övningsområde och en nyrenoverad 6-hålsbana som erbjuder Pay and Play.  
2022 färdigställde klubben en 9 håls footgolfbana. Klubben är diplomerad för Vision 50/50 och vi ser det som 
viktigt att arbeta för en än mer jämlik och inkluderande klubb. 
 
Vår nuvarande banchef går i pension och vi söker nu hans ersättare. Banchefen på Bosjökloster Golfklubb 
ingår i ett väl fungerande arbetslag där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är: 

• att planera arbetet på banan på kort och lång sikt 

• leda, delta och stimulera det dagliga arbetet på banan  

• budget, arbetsmiljö- och personalansvar 

• vidareutveckla golfbanan i syfte att erbjuda medlemmar och gäster en kvalitativ bana 
 

Som banchef arbetar du självständigt, deltar aktivt i klubbens drift- och utvecklingsarbete och är därmed en 
viktig del i våra ban- och fastighetsprojekt. Uppdraget innebär ett nära samarbete med klubbchefen.  
 
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att leda arbetet på en golfbana eller andra grönytor. Du som söker 
ska ha minst VUB -utbildning eller motsvarande som klubben bedömer som likvärdigt. Klubben ser det som 
meriterande om du har sprutcertifikat och maskinvana.  
 
Du som söker är driven, engagerad och ser utmaningarna som möjlighet till utveckling.  
Bosjökloster Golfklubb erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsplats på en av Skånes bästa och 
vackraste golfbanor.  
 
Anställning på heltid med tillträde vid årsskiftet 2022/2023, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer. 
 
Din ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev som du mailar till klubbchef@bosjoklostergk.se 
 
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.  
 
För mer information kontakta: 
 

Ordföranden Hans-Åke Carlsson, 0705-52 36 22 eller Klubbchef Stellan Ragnar, 0766-33 33 26 
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