
Är du vår nya klubbchef? 
 

Söderslätts Golfklubb ligger i Vellinge kommun bara 15 minuter från brofästet strax utanför 
Malmö. Klubben bildades 1987 och har drygt 1 300 medlemmar. Vi är en av Skånes mest 
besökta banor med ca 34 000 spelade ronder per år. Banan, som är en park- och hedbana, är 
känd för att alltid leverera en bra spelupplevelse av hög kvalitet. Klubben är känd för att ha 
ett välkomnande bemötande och god stämning. 

Hos oss finns också en populär korthålsbana på 9 hål samt bra tillgång till träningsområden. 
Vi erbjuder en komplett fullserviceanläggning där restaurang och Pro-verksamhet med shop 
bedrivs på entreprenad.  

 

Vill du vara med och fortsätta utveckla Söderslätts Golfklubb? 

Då vår nuvarande klubbchef kommer att gå i pension 2021-12-31 söker vi nu dig som vill vara en 
drivande kraft för banans och klubbens fortsatta utveckling.  

Som Klubbchef är du på uppdrag av styrelsen ansvarig för att leda klubbens operativa verksamhet 
vilket innefattar budget- och personalansvar.  

Klubbchefsrollen kräver goda ledaregenskaper, då du tillsammans med våra engagerade medlemmar 
och duktiga medarbetare ska fortsätta att utveckla vår fina anläggning. Det är viktigt att du har 
förmåga att bygga förtroende för att skapa en stark och trygg organisation runt dig. 

Din vardag kommer att vara fylld med varierande arbetsuppgifter från ledning, medlemsservice, 
administration och ekonomi till kontakter med externa samarbetsparter. I din roll ligger att skapa och 
förädla samarbeten med förbund, lokalt näringsliv och sponsorer. Att utveckla partnersamarbeten 
och hantera kontakter med kommun och andra myndigheter är också viktiga arbetsuppgifter. Du har 
god social förmåga och är en synlig kontaktskapare. 

För att lyckas krävs det att du är en positiv, stabil, utåtriktad och lyhörd person med goda 
ledaregenskaper. Du brinner för att driva projekt och utveckla verksamhetsplaner. Vi ser gärna att du 
är en hängiven golfare och har ett sportsligt intresse. 

Kunskaper inom ekonomi och marknadsföring såväl som erfarenhet av ledarskap inom 
idrottsverksamhet är meriterande. 

För ytterligare information och frågor är du välkommen att kontakta ordförande Christina 
Arinbjarnarson 0708–393402. Välkommen med din ansökan på mail christina@agustgolf.se senast 31 
juli. Intervjuer sker löpande under hela processen och vi jobbar med löpande urval. Tjänsten kan 
därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

Tjänsten är en tillsvidare tjänst 100 % med start efter överenskommelse.  

 


