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Sand GC söker Course Manager. 
 
Vi söker en ny Course Manager inför säsongen 2020. 
Vi erbjuder ett intressant och ansvarsfullt arbete på en av Sveriges vackraste och mest 
spektakulära golfbanor. Sand har en lång spelsäsong mellan mars till oktober med 
spelytor av krypven, rödsvingel och rye gräs. 
Vi har en modern maskinpark och en erfaren personalstyrka. 
Och vi jobbar för att vår bana ska bli mer spelvänlig med bibehållen utvecklad hög 
kvalitet. 
 
Dina arbetsuppgifter:  
• Fortsätta utveckla golfbanan till att vara regionens bästa golfbana för alla våra gäster.  
• Ta fullt ansvar för banpersonal och vara arbetsledaren för gruppen.  
• Ansvara för skötsel av golfanläggningen, inklusive maskinpark, bevattning och 
fastigheter.  
• Under styrelse och VD ansvara för banans kvalitet, miljö, budget och investeringar. 
• Vara en del av ledningsgruppen på Sand Golf Club. 
 
Vi söker dig:  
• Du har genomgått HGU, eller likvärdig utbildning, och har erfarenhet av 
personalledning och är en god lagbyggare.  
• Du vill leverera en bana i toppskick och du vet vad som krävs för att sköta en 
högkvalitativ bana.  
• Du är kommunikativ, svensktalande, öppen och välkomnande. 
• Du vill bygga Sand CG till en bra miljömedveten golfanläggning. 
 
Sand Golf Club bildades 2005. Anläggningen består av 18 hål inlandslinksbana, hotell, 
range och träningsområden. Klubben har ca 600 medlemmar och ca 9000 
greenfeegäster/år varav 3500 st bor på anläggningen.  
Läs mer om anläggningen på www.sandgolfclub.se  
Tillträde och lön enligt överenskommelse.  
 
Har du frågor:  
För ytterligare information om tjänsten kontakta VD Peter Kindh, 0735 – 234 886.  
Ansökan:  
E-posta din ansökan till VD på peter@sandgolfclub.se samt bifoga ditt CV och ett 
personligt brev. Märk mejlet med Ansökan Course Manager.  
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2019.  
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista 
ansökningsdag. 
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