
 

 

Københavns Golf Klub søger restauratør til vores restaurant 
 
Vi søger en stabil fagudlært person/ægtepar der har lyst til at drive klubbens 
hyggelige restaurant i Skandinaviens ældste og mest traditionsrige golfklub. Vi har 
et velfungerende køkken, der er istandsat og moderniseret i 2011, og en 
restaurant hvor der kan sidde 96 gæster samt en stor terrasse med plads til ca. 80 
gæster.  
 
Ansøgeren skal have brancheerfaring, og i det daglige forventer vi et alsidigt a la 
carte udvalg, hvor der tænkes i friske råvarer samt sunde og traditionelle retter. I 
og med at vi har en af Danmarks største juniorafdelinger og dermed en bred 
aldersgruppe fra 5-90 år, skal restauratøren kunne ramme alle aldersgrupper. Vi 
forventer også, at vores nye restauratør er fleksibel, venlig og går til opgaven med 
et smil.  
 
Restauranten har åbent hele året, men jobbet er naturligvis sæsonbetonet, dvs. fra april til oktober forventes det, at 
der er klubarrangementer næsten hver dag, hvor medlemmerne efter 18 hullers golf lægger vejen forbi baren eller 
restauranten. Vi har i sæsonen åbent alle ugens dage, og åbningstiderne er fra 10:00 til solnedgang alle ugens dage, 
samt efter aftale ved arrangementer. Udenfor sæsonen holdes der primært åbent til frokost og ved arrangementer. 
 
Vi har igennem 20 år været meget glade for vores nuværende restauratør, der har drevet en god forretning. Han 
ønsker at stoppe pr. 31.3.2017, hvorfor overtagelsen forventes at være omkring den dato, evt. med en periode til 
overdragelse. Restauranten har i de seneste år omsat for ca. 3,2 mio. årligt, altid været overskudsgivende og haft en 
elite-smiley. 

 
Du vil blive ansat som funktionær i klubben og blive en del af klubbens 
lederteam, bestående af Direktør, Cheftræner, Chefgreenkeeper og dig selv 
som Restauratør. Således er det klubben der betaler for investeringer, 
renoveringer, etc., der besluttes i tæt samarbejde med klubbens direktør 
samt Hus- og Restaurantkomité. 
Hvis du ønsker det, vil vores nuværende tjenerstab samt barchef meget 
gerne fortsætte i klubben, da de alle er glade for at være her. 
 
Københavns Golf Klub er Skandinaviens 
ældste golfklub beliggende midt i 
Dyrehavens smukke idyl. Vi har igennem 
adskillige år haft en venteliste på 
medlemskaber og har det fortsat, hvilket 

giver os en solid økonomi med ca. 1200 aktive medlemmer og ca. 300 passive 
medlemmer, hvoraf størstedelen bor i umiddelbar nærhed af klubben. Derudover 
har vi mere end 3.500 gæstespillere om året, samt flere succesfulde company days 
med +50 spisende deltagere hvert år.  
 
Opfylder du kravene og er interesseret i at få yderligere oplysninger eller en snak om 
forholdene, kan vores Direktør Christian Tage Hansen kontaktes på 39 63 04 83 eller 
mail: cth@kgkgolf.dk.  
 
Du bedes venligst sende en ansøgning med dine visioner for driften af restauranten 
samt hvordan du vil skabe værdi for klubbens medlemmer. Dine tidligere erfaringer og kvalifikationer bedes også 
fremsendt med ansøgningen inden 15. november 2016. 
 
Restauranten betjener kun medlemmer, golfspillende gæster samt gæster til medlemmer, da vi ikke må være 
konkurrent til de andre restauratører i Dyrehaven.  
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