
 

 

Klubbchef för Skerike Golfklubb och Skerike Golfbana AB 

Vi söker dig som kan utveckla Skerike GK till Västmanlands bästa golfanläggning som bjuder på en 

total upplevelse för våra medlemmar och gäster. 

Som klubbchef kommer du att leda Västmanlands största golfklubb/bolag med ca 1500 

medlemmar. Klubben har god ekonomi och mycket bra förutsättningar att utvecklas till en ännu 

bättre golfklubb.  

Klubben har en 18- och en 9 hålsbana samt fantastiska träningsområden och range. 

Då Skerike GK har påbörjat ett arbete med att bygga ett nytt klubbhus, så får du också vara 

drivande i planeringen av det arbetet. 

Rollen 

Vår ambition är att kunna erbjuda våra medlemmar och gäster en totalupplevelse vad gäller 

välkomnande, service, övningsområden, klubbhus och bana. Vi ska vara en attraktiv och aktiv klubb 

där alla vill mötas, trivas och utvecklas både som människor och golfspelare. Vi söker en klubbchef 

som vill dela denna resa med oss. 

Du står inför möjligheten att leda Skerike Golfklubb i ett skede då klubben är i en utvecklingsfas och 

byggnation av ett nytt klubbhus. 

Du har det ekonomiska ansvaret och styr verksamheten. Du ska som klubbchef leda medarbetare och 

ge dem möjlighet att utvecklas, både i sina roller och som team. 

Du ser tillsammans med dina medarbetare till att banan och omgivningarna är i gott skick. 

Tillsammans med teamet ser du också till att träningsverksamhet, shop, sponsringsverksamhet etc. 

är i gott skick. Du och ditt team skapar en bra och välkomnande verksamhet för medlemmarna.  

Dig vi söker 

Den person vi söker är utåtriktad samt har följande kvalifikationer och egenskaper. 

 Positiv, serviceinriktad och kommunikativ för att kunna representera klubben såväl internt  

som externt 

 Målmedveten och förmåga att självständigt och effektivt driva och utveckla verksamheten 

 Goda ledaregenskaper, som kan få hela teamet involverat och därmed delaktiga och 

ansvarstagande 

 Goda kunskaper i ekonomi 

 Marknadsföringskunnig i syfte att stärka klubbens varumärke 

 Golfkunnig och ha ett sportsligt intresse 

 Föreningsvana 

Genom ditt ledarskap, din servicekänsla och din energi är du en förebild för medarbetare, 

medlemmar och andra intressenter 

 



Klubbchefens huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Den löpande verksamheten med övergripande ansvar för driften av anläggningen och 

klubben samt alla anställda 

 Information, bla. via hemsida, kontakter med medlemmar och omvärld 

 Avtal med våra entreprenörer bla. restaurang 

 Klubbens och bolagets ekonomi 

 Information, marknadsföring och PR 

 Kontakter med myndigheter, förbund och andra intressenter av betydelse 

I samtliga frågor är klubbchefen ansvarig inför styrelsen och rapporterar direkt till styrelsens 

ordförande. 

SGAB avser använda 6 månaders provanställning 

 Vill du ha mer information om tjänsten kontakta klubbens ordförande Annelie Lahti på 

telefonnummer 073-390 38 31. 

Jan Sandfeldt telefonnummer 073-345 44 72 

Vi ber dig skicka din ansökan med CV, meritförteckning, referenser och ett kort följebrev med 

beskrivning/kommentarer om varför just du är rätt person för tjänsten.  

Ansökan skickas senast den 19 december till annelie.lahti@rail.bombardier.com 

 

 


