
 

 

 

Hornbæk Golfklub & Magnus Landström Golf  
Academy søger salgsassistent til weekender og afløservagter. 

 
Drømmer du om at arbejde i en golfbutik i en af Nordsjællands bedste klubber, hvor fællesskab og samarbejde 
kommer i første række? Så lad drømmen gå i opfyldelse ved at blive salgsassistent i vores Golfshop, som drives i 
fællesskab med Magnus Landström Golf Academy 
Vi har fællesskab og samarbejde i centrum, da vi tror på, at en god dynamik skaber det bedste grundlag for en 
god kundeoplevelse. Kollegaservice og kundeservice går hånd i hånd og vi vil derfor yde vores bedste for, at du 
føler dig velkommen og bliver en del af holdet 
Du synes, at dette passer på dig: 
 
Du er en fleksibel og stabil medarbejder! Du ved, at du i en butik kan blive afbrudt og arbejdsopgaverne kan 
ændre sig i løbet af dagen, samt at vi alle er afhængige af hinanden for at få butikken til at spille. 
Du er imødekommende! Vores mange medlemmer og gæster gør, at vores serviceniveau altid skal være i top og 
du vil møde mange mennesker i løbet af dagen. 
Du er en god kollega! Du ved, hvor vigtigt det er at være omgivet af gode kollegaer. Både socialt og fagligt. Du 
ønsker at hjælpe og støtte dine kollegaer, samt skabe god energi. 
Du nyder at have direkte kundekontakt!  Vores butik besøges dagligt af mange medlemmer og gæster og du 
skal derfor være meget komfortabel med at indgå i dialog og hjælpe dem så godt som muligt.  
Dine arbejdsopgaver inkluderer bl.a. 
Servicering af medlemmer og gæster, indtjekning og udlevering af scorekort og buggies.  
Salg af golfrelaterede produkter fra shoppen, herunder udstyr, sko, tøj, bolde, handsker samt meget mere. 
Oprettelse af tider til træning hos vores proteam 
Behjælpelig ved turneringen og store company days med opsætning af udstyr og andet materiale.  
 
Det er en fordel, hvis du har kan sige ja til: 
Erfaring med golf, enten som spiller eller tidligere ansat i en golfbutik 
Har flair for it og systemer og er hurtig til at lære nye systemer  
Stillingen: 
Der søges en medarbejder til afløservagter samt til at dække weekender, hvor shoppen har åben fra 8.30 til 
15.00 lørdag og søndage. Der er mulighed for flere vagter efterhånden og der opstår ofte et behov løbende. Der 
vil være mulighed for flere vagter i sommerperioden. 
Ansøgningsfrist 20 juni 2021 
Der vil løbende blive afholdt samtaler og opstart efter aftale  
Lyder dette job, som det helt rigtige for dig, så skynd dig at send din ansøgning. Send den til pjh@hbgk.dk 
 Vi holder samtaler løbende. 
For yderlig information kontakt Golfmanager Peter Juul Hansen på tlf.:91 89 89 75 
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