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Medarbejder til sekretariat søges  
 

Dejbjerg Golf Klub, en af Vestjyllands smukkest beliggende golfklubber søger en medarbejder til 

modtagelse og servicering af vores mange gæster og medlemmer, koordinering af aktiviteter i 

klubben og løsning af administrative opgaver. 

Klubben er i en positiv udvikling med visioner og ambitioner for fremtiden, vi har i dag godt 900 

aktive medlemmer, en sund økonomi og et velfungerende klubliv.  

 

Dejbjerg Golf Klub har:  

• En 18 hullers golfbane i smuk natur med gode træningsfaciliteter 

• En varieret 6 hullers Pay & Play bane 

• Golfcafé i tilknytning til klubhuset 

• Klubhus med liv og god stemning  

 

Vi søger en medarbejder, der er god til at servicere vores medlemmer og gæster, motivere og 

holde styr på vores mange frivillige og medvirke til at koordinere alle klubbens aktiviteter. 

 

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændig og struktureret samtidig med, at du naturligt indgår i et 

team af kollegaer i sekretariat, shop, Cafe og greenkeeperstab. 

 

Som person er du positiv, udadvendt, serviceminded også når du i perioder bliver udsat for mange 

afbrydelser. Du er proaktiv, relations skabende og god til at arbejde med flere typer mennesker i 

alle aldre og på alle niveauer. 

 

Du har en naturlig interesse for klubliv og engagerer dig i de oplevelser, vi skaber for medlemmer 

og gæster. Er fleksibel og forstår, at dagligdagen ikke altid er forudsigelig, i en udpræget sæson og 

vejrafhængig virksomhed. 

Er rutineret bruger af Office pakken; Outlook, Excel og Word. 

Måske selv er ”ramt” af golf - det vil være en stor fordel men ikke et krav 

 

Vi tilbyder: 

• Ansættelse 20 – 25 timer om ugen med fleksibel arbejdstid, da arbejdet er sæsonbetonet og 

der må forventes flest timer i sæsonen fra april til oktober og få timer i vinterhalvåret.  

• Gode løn- og ansættelsesforhold. 

• Mulighed for at sætte eget præg på stillingen.  

 

Har vi vakt din nysgerrighed, og kan du se dig selv som Dejbjerg Golf Klubs nye medarbejder, så 

send din ansøgning til: kontor@dejbjerggk.dk  

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Inger Marie Andersen på 

telefon 2221 6473.  

 

Ansøgningsfrist: 19. januar 2021. 
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