
 

Hammel Golf Klub er etableret i 1992. Banen er beliggende i naturskønne omgivelser i Østjylland, med 

Frijsenborg Skov og Slot som naboer. Pt. har klubben 1000 medlemmer, og forventer ca. 4500 greenfee 

gæster. Klubben råder over flot 18 huls anlæg samt 6 huls par-3 bane, moderne maskinpark, klubhus med alle 

faciliteter, blandt andet hyggelig Café, velassorteret ProShop - og således rammen om et hyggeligt miljø til 

glæde for klubbens medlemmer og gæster samt medarbejdere. 

 
 

Helårs ansat Greenkeeper til Hammel Golf Klub  
Jobbet: 

Vi søger en greenkeeperassistent med erfaring fra lignende job, der kan indgå i et godt og engageret team. 
Du kender rutinerne på en golfbane, men er også klar til at tage fat på andre opgaver, f.eks. med vedligehold 
af maskiner. Du er engageret og effektiv, samtidig med at du fastholder et højt niveau, og har let ved at 
motivere dig selv. 

Stillingen er helårs med tiltrædelse snarest muligt. 

For uddybning af stilling og arbejdsvilkår kontakt venligst Chefgreenkeeper Flemming Thorup Telefon 3062 
9450 

Vi forventer at Du: 

• Har erfaring fra lignende stilling 

• Har kørekort ”B” 

• Har teknisk snilde – klar til at løse ad-hoc opgaver rundt på banen 

• Er fleksibel omkring arbejdstider (weekend arbejde i turnusordning) 

• Har interesse for golfsporten – og spiller måske selv 

• At du er glad, positiv og engageret og bidrager til banens stand. 

 
Vi tilbyder: 

• Års ansættelse i en veletableret golfklub, med stor mulighed for at præge kvalitet og medlemmer og 

gæster oplevelse af banen.  

• Løn efter overenskomst, kvalifikationer og erfaring. 

• Veludstyret og alsidig maskinpark. 

• Mulighed for faglig og personlig udvikling. 

• Frihed under ansvar. 

• Et dygtigt velfungerende og engageret greenkeeperteam. 

• Frit spil i klubben under ansættelsen 

Har overnævnte fanget din interesse, så send din ansøgning til greenkeeper@hammelgolfklub.dk 

eller til klubbens sekretariat på adressen Mosevej 11b, 8450 Hammel snarest muligt. 

Stillingen ønskes besat med start den 1. marts 2022, men vi venter gerne på den rigtige. 

Om Hammel Golf Klub 

Klubbens bane ligger i et naturskønt område, og byder på spændende udfordringer i kuperet terræn. 
Klubben er stiftet i 1992 og de første 9 huller af den eksisterende bane blev indviet i 1999. Udvidelse til 18 
huller blev indviet i juni 2004. Derudover består træningsfaciliteterne af drivingrange, indspilsområder samt 6 
huls Paar-3 bane.  Klubben har et godt klubliv og har ca. 1.000 medlemmer. 
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