
AABENRAA GOLFKLUB 
SØGER GREENKEEPER 
TIL HELÅRS ANSÆTTELSE

VI SØGER GREENKEEPER MED TILTRÆDELSE PR. 1.2.2019 ELLER SENERE.

VI FORVENTER AT DU:

• Er faglært greenkeeper, groundsman eller ufaglært med flere års erfaring inden for faget

• Er tidligere eller nuværende golfspiller – dog ikke et krav

• Kan arbejde selvstændigt

• Er fleksibel med hensyn til arbejdstider

• Er imødekommende overfor såvel medlemmer som gæster og kollegaer 

VI TILBYDER:

• Fast ansættelse på funktionærlignende vilkår efter udstået prøvetid

• Overenskomstmæssig løn 

• Gode erfarne kollegaer, der hjælper hinanden

• Mulighed for selv at sætte præg på opgaver, udførelse og arbejdstider

• Et velfungerende team og en uformel tone

ANSØGNINGSFRIST 31.12.2018 – SAMTALER AFHOLDES LØBENDE
Ansøgning sendes til Chefgreenkeeper Aleksander Caspersen på Keeper@aabenraagolf.dk
For yderligere information og spørgsmål kan Aleksander Caspersen kontaktes på 20 49 88 50.

Aabenraa Golfklub er stiftet i 2002 af en gruppe mennesker, som dengang spillede på Danmarks mindste golfbane - nemlig 6 
huller imellem 45 m og 70 m som lå midt i Løjt Kirkeby - byen man kører igennem for at komme til Aabenraa Golfklub.

De første 9 huller åbnede 1. august 2004 og allerede 1. maj 2005, var der stor åbning af alle 18 huller i Aabenraa Golfklub. Siden 
dengang har klubben tiltrukket mange medlemmer og gæster til det smukke Løjt Land, som området banen ligger på hedder. 

Klubben har idag ca. 700 medlemmer og omkring 4.000 gæster finder årligt vej til det smukke Løjt Land, hvis karakteristiske 
bakkede landskab former en fascinerende bane, der byder på udfordringer for alle golfspillere. Flotte kuperede greens og brede 
tætte fairways sætter sit præg på en bane, der byder på en storslående udsigt over Aabenraa fjord fra mange huller. 

Det nyligt opførte klubhus danner nu rammen om et blomstrende klubliv, hvor der er plads til alle i en uhøjtidelig atmosfære. Og 
fra den store terrasse er der udsigt til meget af banen - men helt specielt til signaturhullet - hul 18 - et par 3 hul over vand, hvor 
ens slag kan følges af alle i klubhuset - en helt specielt oplevelse.
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