
 

Kolding Golf Club søger Golfmanager 

 

Vi søger en golfmanager, hvor dygtig ledelse, egen viden/indsats og service er tre sider af 

samme sag. Tilsammen skaber disse egenskaber en udviklende og respekteret holdning hos 

både medlemmer og ansatte i en traditionsrig klub. 

Der er tale om en alsidig, udviklende og markant stilling, som kræver en oprigtig selvstændighed 

kombineret med en troværdig menneskeforståelse. 

Opgaverne kræver såvel dybde som bredde – nogle af de primære opgaver og ansvarsområder 

er bl.a. 

ANSVAR & OPGAVER. 

• Sikker planlægning af opgaver og prioriteter i relation til årets aktiviteter 

• Daglig ledelse af og samarbejde med ansatte, samarbejdspartnere og frivillige, samt 

delegering af ansvar og opgaver 

• Sammen med bestyrelsen at udvikle, prioritere og implementere strategier 

• Ansvar for budgettering, rapportering og daglig økonomisk drift 

• Sikker overholdelse af regler og overenskomster 

• Forberedelse og aktiv deltagelse i bestyrelses – og udvalgsmøder 

• Diverse ad-hoc opgaver, som f.eks. Miljøplaner, APV, Fredningsplaner mm. 

• Kommerciel ansvarlig for medlemsskaber, Company Days, sponsorater, offentlige tilskud 

mm. 

PERSONLIG PROFIL. 

• Faglig kompetent strategisk og operationelt 

• Udvikle kombinationen mellem den bærende forening og den nødvendige forretning 

• Sikker økonomisk forståelse, indsigt og viden 

• Handlekraftig i kombination med fleksibel personlig robusthed 

• Samarbejdsorienteret og serviceminded 

• Kommunikerende og synlig 

• Kommerciel kompetent 

• Veludviklet social kompetence 

• Troværdig i ord og handling 

• Politisk tæft (bringe struktur i kulturen og kultur i strukturen) 

  



 

ERFARING. 

• Dokumenteret erfaring fra golfverdenen eller veldokumenterede resultater fra lignende 

stillinger 

• Erfaring med kontraktforhandlinger, partnerskaber, forretningsanalyser og 

leverandørrelationer. 

UDDANNELSE. 

• Relevant lederuddannelse kombineret med kommerciel uddannelse 

Yderligere relevante oplysninger vil blive givet til relevante og kvalificerede kandidater ved de 

personlige samtaler.  

Forventet tiltrædelse: snarest. 

Ansøgningsfrist: 24. maj 2021. 

Send venligst din ansøgning, samt et fyldestgørende CV til;  

Jens Christian Andersen, bestyrelsesformand, Kolding Golf Club  

formand@kgc.dk  

Kolding Golf Club blev grundlagt i 1933 og har i dag ca. 1200 aktive medlemmer. Klubben er traditionsrig og har 

både menneskelige og sportslige ambitioner for fremtiden. Selve anlægget /banen fremstår attraktiv. Begyndere og 

elite udvikles med faglig dygtighed og stolthed, og det sociale liv trives i rammerne omkring restauranten og 

cafeen. 
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