
 

 

 
 
Verdens bedste restauratør, der er dus med himlens 
fugle, skovens grønne træer og golfens godtfolk  

 
 
Københavns Golf Klub er Skandinaviens første golfklub beliggende midt i Dyrehavens smukke omgivelser. I 
år fejrer vi, at vi har 125-års jubilæum – og vi glæder os derfor vildt til et år præget af nye tiltag og sociale 
begivenheder, udover vores stort anlagte jubilæumsuge fra 13. august til 19. august.  
 
Vi søger en fagudlært person/ægtepar - som forstår og elsker værtsskabsrollen - til at drive klubbens 
hyggelige restaurant. Restauranten betjener kun medlemmer, golfspillende gæster samt gæster til 
medlemmer, da vi ikke må være konkurrent til de andre restauratører i Dyrehaven, og du skal derfor trives i de 
nære og hyppige relationer, som et stamklientel giver.  
 
VORES SOLIDE FUNDAMENT 
Vi har investeret i en komplet nyrenoveret restaurant tegnet af arkitekt Povl Krebs, der står færdig d. 1. marts 
til klargøring. Visualisering kan ses her. 

Vi har en solid økonomi med mere end 1100 aktive medlemmer, 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 +60 spisende deltagere. 
 
Lokalet kan huse 100 siddende gæster samt +80 siddende på terrassen. Vi har også et velfungerende 
køkken, der er istandsat og moderniseret i 2011, som bliver løbende opdateret, og vi er stolte af, at du vil 

overtage en Elite Smiley       

Så alt i alt kommer du/I til at stå på nogle solide grundpiller – og du skal sikre, at alt det ovenpå stråler. 
  
SERVICE, FAGLIGHED OG TRIVSEL 
Vi har et brændende ønske om, at vores nye restauratør er garant for at skabe stemning og atmosfære, som 
tiltrækker og glæder vores gæster og deres gæster. Du/I favner alle aldersgrupper, da vores medlemmer er 
mellem 5 og 90,  
 
Vi forventer, at du kommer med branche- og ledelseserfaring, for du skal være vores spydspids i dit 
fagområde. Du bliver en del af klubbens lederteam, bestående af Direktør, Cheftræner, Chefgreenkeeper og 
dig som Restaurantchef – så du kan nok se, at vi andre ikke kan kloge os meget på dit område (selvom vi nok 
prøver alligevel). 
 
Din erfaring gør, at du kan stå på mål for et alsidigt a la carte udvalg med i friske råvarer samt sunde og 
traditionelle retter. Vi har dygtige kokke og tjenere, men det vil være fantastisk, hvis du har lyst og evner til at 
træde til ved ferie og selskaber, og nogle gange også bare fordi du vil have fingeren på pulsen. 
 
Vi trives med og lever af vores gode medlemmer, og du er derfor garant for den gode dialog og åbenhed. 
 
STOLT GLÆDESSPREDER 
Du er én, som dine kollegaer, kunder og medarbejdere altid gerne vil samarbejde med, for qua et positivt 
livssyn, lidt fandenivoldskhed og en god solid portion faglig stolthed, er du én, man trives med. Du har naturlig 
respekt for gæster og medarbejdere, og arbejder ud fra tanken om, at vi er til for dem. 
 
Du skaber hurtigt overblik og ændrer retning, når det er nødvendigt, for vejr og mængden af gæster følges ad 
og kan - trods DMIs forsøg - ikke altid forudsiges. 
 
Du er ikke bange for at tage fat – og du arbejder med stor ansvarlighed, som smitter af på dine omgivelser. 
 
 

https://www.kgkgolf.dk/wp-content/uploads/2023/02/Illustrationer-af-ny-restaurant.pdf


 

 

PRAKTIKKEN 

• Jobbet er sæsonbetonet. Og selvom mange spillere ikke lader sig stoppe af årstidernes rasen, så er 
højsæsonen fra april til oktober, hvor du kan forvente, at der er arrangementer 5 dage om ugen med 
travlhed i både bar og restaurant. 

• Åbningstiderne i sæsonen er ca. 10:00-22:00 mandag-torsdag, og kortere dage fredag-søndag. 

• Du vil blive ansat under funktionærlignende vilkår med fast månedsløn.  

Lyder det som noget, der skaber glæde i din mave og en lyst til at råbe ”jaaaaaa” – så skynd dig at sende en 
mail til klubbens Direktør, Christian Tage Hansen på cth@kgkgolf.dk.  

Ansættelse ønskes hurtigst muligt, og der vil løbende blive afholdt samtaler.  
 
Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere om os, så hop ind på www.kgkgolf.dk    
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