Vill du vara den som utvecklar Mora golfklubb?
Golfklubben i Mora vill vara en välkomnande klubb, där både våra medlemmar och gäster
ska ha en bra upplevelse. Vår bana, med sitt natursköna läge vid älven, ger utmaningar för
alla. Ett besök hos oss ska mötas av ett gott värdskap med bra kompetens och hög
tillgänglighet. Mora golfklubb har ca 920 medlemmar och bildades 1980. Vår anläggning
består av 18 hål. Vi har ett klubbhus med reception, shop och restaurang. Drivingrange,
svingstudio och övningsområde ansvarar i första hand vår PRO för.
För att bli den mest efterfrågade banan i Siljansregionen söker vi dig som är intresserad av
att fortsätta arbetet med att utveckla Mora GK. Vi vill ha dig som är ambitiös och engagerad.
Med ditt positiva förhållningssätt samarbetar du med banpersonal, klubbens kommittéer
och vår PRO för att nå klubbens mål och visioner inför framtiden.
Vår nya klubbchef kommer att vara Mora golfklubbs ansikte utåt. Du har en ledande och
samordnande roll som chef för all personal, även greenkeeper, banarbetare,
sommarpersonal och PRO. Samtidigt är klubbchefen också ansvarig för föreningens ekonomi
och redovisning. I uppdraget ingår även ansvar för marknadsföring och kontakten med våra
samarbetspartners.
Betydelsefulla aktiviteter för Mora golfklubb är Golf Runt Siljan och Moraveckan.
Medlemsvården är viktig och behöver utvecklas. I din roll som klubbchef kommer du att ha
nära samarbete med alla kommittéer, men klubben ser gärna en utveckling av våra unga
spelare. Klubbchefer samverkar med och rapporterar till styrelsen.
Personen vi söker ska ha erfarenhet av att vara chef. Det omfattar erfarenhet av ansvaret för
ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ekonomiska kunskaper med minst högskoleexamen är
önskvärt men kunskaper kan ha förvärvats genom lång erfarenhet. Arbetsgivarens
bedömning är avgörande.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Vid ansökan vill vi att du anger ett löneanspråk.
Skicka din ansökan genom ett personligt brev och CV till sture.hokerud@moramast.se
Sista ansökningsdag är 10 januari.
Har du frågor kontakta Sture Hökerud, 070 - 630 69 06

