Sekretariatsmedarbejder(e) til Trelleborg Golfklub Slagelse
Har du et godt humør, trives med mange bolde i luften og elsker kundekontakt, så
er jobbet til dig lige her:
Trelleborg Golfklub Slagelse (TGS) søger en sekretariatsmedarbejder, som har mod
på en afvekslende hverdag med mange bolde i luften.

Trelleborg Golfklub Slagelse ligger
et ”drive” fra vestmotorvej E20. Vi
råder over en 18 hullers
mesterskabsbane, en 9 huls pay &
play bane samt 6 hullers par 3 bane
alle i et naturskønt landskab.

TGS er en klub i positiv udvikling. Vi har det seneste år fået knækket
medlemskurven med mere end 180 nye medlemmer. Du bliver en del af en
velfungerende organisation med greenkeeperstab, træner, en stor frivillig
gruppe samt en aktiv bestyrelse.

Opgave eksempler::
•
•
•
•
•
•

Medlemsadministration og kontingentopkrævning
Kundekontakt – Skriftligt, telefonisk og personligt
Økonomiopgaver – bogføring, regnskab mv.
Indberetninger til DGU, myndigheder
Udarbejde div. Materialer – statistikker, præsentationer mv.
Administrere og vedligeholde klubbens digitale profil.

Du skal være indstillet til at krydse faggrænser, alle hjælper alle, når der er
behov. Desuden er der forventninger til, at du bidrager til ideskabelse, socialt
miljø og videreudvikling af vores golfklub.
Kvalifikationer og kompetencer:
Du bliver en central figur i klubben, den som alle henvender sig til og skal
derfor være:
•
•

•

Du skal have erfaring med IT og økonomi (såsom Economics/C5 og
office-pakken)
Du er serviceminded, synlig, engageret og involverende i klubben og
god til at kommunikere med medlemmer, frivillige, bestyrelse og
kolleger.
Du er pro-aktiv, arbejder struktureret og har et godt overblik

Du bliver ansat på funktionærlignende vilkår og kommer til at referere til
klubbens formandskab/FU. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra
golfsporten og dens termer. Har du ikke det, vil du gennemgå et
introduktionsforløb. Dette for bedre at kunne forstå livet og processerne i en
golfklub.
Stillingen er fleksibel i forhold til at finde den/de rette, som kan være en form
for deltid (20-37timer) , på funktionærlignende vilkår med overvægt af
arbejdstid i golfsæsonen, hvor der må påregnes fleksibilitet i forhold til
weekendarbejde samt enkelte aftenmøder.
Ønsket tiltrædelse 1. april 2020 eller efter aftale
Er det lige netop dig vi har beskrevet, så skynd dig at skrive til os!!

Ansøgning, CV og relevante bilag
sendes til kristinelund5@gmail.com
senest 17.marts 2020.
Samtaler afholdes løbende.
Har du spørgsmål kan du kontakte
formand Per Laursen på tlf.
25110948 eller næstformand
Anders Weber-Jensen på tlf.
29895696.

