
 

 

 

 

 

Golfbanemedhjælper i Københavns Golf Klub – Skandinaviens første golfklub. 

Er det tid til et karriereskifte ud i naturen? Eller har du erfaring med det grønne? 

Københavns Golf Klub søger en banemedhjælper til pleje af golfbanen fra 1.april til 30. september 2022. 

Vi tilbyder dig en arbejdsplads i Dyrehaven nord for København i unikke naturrammer. Du vil blive en del af en 

medlemsejet klub med en stolt og lang historie. Vi er Skandinaviens første golfklub, men vi hviler ikke på fortidens 

laurbær. 

Du vil indgå i et erfarent team på 5 kollegaer, der vokser til 10 greenkeepere i højsæsonen. Vi har et stærkt fagligt 

fællesskab, der altid kredser om at forbedre banen med vægt på spilbarhed og højest mulige kvalitet, på en bæredygtig 

helårsbane. 

I greenkeeperteamet er vi tro mod det vi kan og det der er muligt på et areal, der er under UNESCO’s og 

fredningsmyndighedernes beskyttelse. Vi arbejder med greenkeeping inden for en udfordrende ramme samtidig med, 

at vi har en ambition om konstant at udvikle kvaliteten af banen til glæde for klubbens 1.200 medlemmer. 

 

Stillingen 

Stillingen har en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden på hverdage er fra kl. 6:00 om morgenen til kl. 14:00. Overarbejde 

forekommer, men ikke rutinemæssigt. Der er en fast 3-ugers turnus af weekendmorgenvagter. Timer oparbejdet ved 

overarbejde eller weekendvagter afspadseres inden kontraktens udløb. Klubben er underlagt Danske Anlægsgartneres 

og 3F’s overenskomst for golfområdet.  

Arbejdsopgaverne vil være plejeopgaver på golfbanen som klipning af greens, tees og fairways, rivning af bunkers og 
anden forefaldende arbejde. Det er et fysisk arbejde, så du skal have et godt helbred. 

Tiltrædelse: 1. april 2022  

 

Dine kvalifikationer: 

Gyldigt kørekort til bil eller traktor 

Du har en god fysik og kan arbejde selvstændigt 

Du spiller golf eller vil gerne lære det 

Vi tilbyder: 

Et arbejde i helt unikke omgivelser 

En smag for greenkeeping og udendørsarbejde 

Fri adgang til spil på banen under ansættelsen 

 

Send din ansøgning til chefgreenkeeper Martin Nilsson på greenkeeper@kgkgolf.dk. Ansøgningsfrist: 1. marts 2022. 

Kandidater vil løbende blive kaldt til samtale, også før ansøgningsfristen udløber. Hvis du har spørgsmål til stillingen så 

ring til Martin på 41284905. 
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