
 
 
 

Vill du var med och utveckla framtidens golfbana 
 
- Ölands Golfklubb söker klubbchef 

Ölands GK är Ölands äldsta golfklubb och medlemsägd med ca 1000 medlemmar. På banan har vi 
natursköna och välbevarade öländska värden som stenmurar, orkidéer och fågelsång vilket gör golfrundan 
till en härlig naturupplevelse. 
 
Som klubbchef erbjuder vi dig en spännande resa där vi tillsammans utvecklar för framtiden. 
Anläggningen består av 18 hål och banan håller mycket hög kvalitet och uppskattas av både våra gäster 
och medlemmar. Vi har en omfattande ungdomsverksamhet och tillströmningen av nya medlemmar är 
god. Verksamheten drivs i Ölands GK och det helägda driftbolaget Källatorp Golf AB.  

Vi vill ge en positiv golfupplevelse till såväl medlemmar som gäster och sponsorpartners. Anläggningen 

ska skötas på ett professionellt, långsiktigt och hållbart sätt. Det krävs tydlig styrning av verksamheten för 

att ta oss dit och vi söker därför en klubbchef som har driv och erfarenhet av att leda förändringsarbete, är 

van att arbeta målinriktat mot uppsatta mål och förstår vikten av att underhålla en god relation till våra 

existerande och nya samarbetspartners och sponsorer. 

Vi söker: 
Dig som är engagerad, entusiasmerande och en god ledare med hög social kompetens. Du sätter laget 
före den enskilde medarbetaren. Du är drivande när det gäller att utveckla golfen utifrån de nya krav och 
förutsättningar som ständigt förändras. Du är både entreprenör och förvaltare. 

Vi tror att du: 
- Är serviceinriktad och kundorienterad 
- Är ekonomiskt orienterad 
- Har kunskap om och erfarenhet av att bygga nätverk med samarbetspartners och sponsorer 
- Har erfarenhet av ledarskap med personal- och resultatansvar 
- Tar ansvar och vågar fatta beslut 
- Har förståelse för verksamhetsutveckling i en medlemsägd organisation 

Som person är du en utåtriktad, positiv och nyfiken lagspelare med personlig integritet som är redo för en 
ny utmaning. 

Du skall som direkt underställd styrelsen verka i enlighet med Ölands GKs mål och vision. 
 
Du är ansvarig för den löpande verksamheten enligt ”Uppdragsbeskrivning för klubbchef” som översänds 
efter önskemål. 
 
Övrigt 
Har du frågor är du välkommen att kontakta klubbens ordförande, Mats Melander, tel 073 2707053 



 
Skicka din ansökan med CV innehållande CV, referenser samt löneanspråk till kansli@olandsgk.se senast 
den 15/1. Urval och intervjuer sker löpande. 
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