
 

Hornbæk Golfklub søger Klubmanager 

 

Hornbæk Golfklub søger en udadvendt Klubmanager med ledelseserfaring, der evner at 

fastholde fokus på service og synlighed. 

 

Du vil være kontakten udadtil og den bærende kraft indadtil i klubben. Opgaverne vil være 

alsidige fra personaleledelse, økonomistyring og salg til daglig drift. Du er det rolige centrum i 

orkanens øje. 

 

Det forventes, at du har ledelseserfaring, er kommunikativ stærk og har evnen til at lede en 

medlemsejet golfklub, der skal drives både som en forretning og en forening. Alle udvalg og 

de mange frivillige medlemmer, der dagligt hjælper klubben, er af uvurderlig værdi for 

Hornbæk Golfklub og er et område, der skal håndteres med stor omhu og respekt. 

 

Der er tale om et spændende og udfordrende job, der kræver en stor grad af 

selvstændighed. Som Klubmanager har du det driftsmæssige ansvar for klubben. Du 

refererer til bestyrelsesformanden, og i det daglige er der en tæt kontakt til bestyrelsen og 

ikke mindst til bestyrelsesformanden. 

Klubmanageren har personaleansvar for sekretariat og klubpro. 

 

De primære ansvarsområder 

▪ Daglig ledelse af administration og klubpro.  

▪ Chefgreenkeeper refererer til baneudvalgsformanden  

▪ Udvikling af klubbens strategier i tæt samarbejde med bestyrelsen 

med henblik på at imødekomme fremtidens krav til en veldrevet og 

lønsom golfklub 

▪ Økonomistyring inden for det af bestyrelsen godkendte budget 

▪ Salg af medlemskaber, sponsorater, Company Days m.v. 

▪ Samarbejde med Chefgreenkeeper, Restauratør og Shop 

▪ Salg af varer i Golfreceptionen, hvor en mindre del af arbejdstiden 

ligger 

▪ Fremme god kommunikation, eksternt og internt. 

▪ Planlægning og koordinering af arbejdsopgaver for medarbejdere 

og frivillige 

▪ Forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder og udvalgsmøder 

efter behov 

▪ Sikre at klubben overholder gældende regler og overenskomster. 

▪ Klubmanageren er i høj grad kulturbærer og klubbens ansigt udadtil 

og du skal have fokus på at klubben både er en forening og en 

forretning med mange interessenter 

 

Dine faglige baggrund og personlige kompetencer  

▪ Du har en uddannelse med fokus på ledelse og kommercielle aspekter, 

herunder salg og markedsføring 

▪ Det er et krav at du har veldokumenteret erfaring med økonomi- og budgetansvar, 

løn og moms. 

▪ Du har erfaring med GolfBox og GolfMore 

▪ Du er kyndig IT-bruger og navigerer professionelt i Word og Excel 

▪ Det er en fordel hvis du har erfaring med opdatering af hjemmesider (WordPress) 

og Facebook 

▪ Du har en grundig indsigt i golfverdenen og har muligvis erfaring fra et tilsvarende 

job 
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▪ Du har fokus på at klubben både er en forening og en forretning med 

mange interessenter 

▪ Du er et robust og velafbalanceret menneske, der søger fælles 

løsninger ud fra overordnede politikker og kan formidle disse 

▪ Du trives med at være udadvendt og i stand til at etablere bro 

mellem medlemmer, gæster og eksterne samarbejdspartnere 

▪ Du kan navigere i en organisation med en medlemsvalgt bestyrelse, 

en udvalgsstruktur og kvalificerede og specialiserede medarbejdere. 

▪ Du skal kunne trives med, at arbejdet i en golfklub er sæsonbetonet 

og kræver fleksibilitet og stor arbejdsbyrde, særligt i perioden fra 

marts til oktober. Der er tale om arbejde både i weekender og 

aftentimer. 

▪ Du skal arbejde i en klub med mange medlemmer og mange 

frivillige. Derfor kan en åben, smilende, ekstrovert og pragmatisk 

holdning være et gode. 

 

Hornbæk Golfklub 

Hornbæk Golfklub indviede 18-hullers-banen i 2000. Hornbæk Golfbane er designet af 

banearkitekt Rolf-Henning Jensen.  

Banen er beliggende i Kongernes Nordsjælland, hvor den varierede natur gav gode 

jagtmuligheder for de gamle konger. I dag jagter golfspillere på alle niveauer den gode score, 

på en afvekslende bane, hvor der både er åbne vidder og tætte huller med skov og vand. 

Hornbæk Golfklub råder over alle faciliteter i en moderne golfklub, ikke mindst en 

udfordrende og særdeles velholdt bane fordelt over 18 huller samt Lærkeager, vores 9-

hullers bane. De mange frivillige og de kompetente medarbejdere udgør grundstammen i 

klubbens drift. 

Klubben har en sund økonomi og har haft god medlemstilgang i 2020 og har pt. 1300 aktive 

medlemmer. 

Klubben er medlem af Kongegolfsamarbejdet. 

Til den daglige drift af klubben er der ud over Klubmanager ansat en sekretær på deltid 

 

Vi tilbyder 

En god løn efter forhandling, pensionsordning og et godt arbejdsmiljø 

 

Praktiske oplysninger 

Forventet tiltrædelse 1.2.2021. Der vil ifm. ansættelsen blive anvendt profilanalyse og blive 

indhentet referencer. 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte enten næstformand Carsten Carstensen 

på 20166809 eller bestyrelsesmedlem Karsten Glahn, 21797210 

 

Din ansøgning og CV sendes pr mail til karsten@glahn.dk. Ansøgningen fremsendes i pdf-

format og i emnefeltet anføres ”Klubmanager”, xx (eget navn) Der modtages ikke ansøgning 

via post. Ansøgningen skal bestå af ansøgning med evt. referencenavne samt CV. Der skal 

ikke vedhæftes yderligere dokumenter. Der tages kun kontakt til referencer efter forudgående 

aftale med ansøger, og alle ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt. Du modtager 

bekræftelse for modtagelse og hurtigt svar, når kandidaterne til første runde er udvalgt. 

Ansøgningerne vurderes løbende med seneste ansøgningsfrist d. 28. oktober 

2020 kl. 12.00 

Der vil være samtaler i 2 runder, hhv. 5.november og 13. november. 

mailto:karsten@glahn.dk

