
 
 

 

Servicemedarbejder til Norddjurs Golfklub  

Norddjurs Golfklub søger en servicemedarbejder til allround arbejde. 

Eksempler på opgaver: 

• Renholdelse af klubhus, køkken, toiletter, butik, kontor mv. 
• Opfyldning af automater – drikkevarer og snacks 
• Klargøring og servering af mad 
• Servicering af gæster og medlemmer  
• Bestilling/indkøb af varer  
• Diverse ad hoc- og forefaldende opgaver 

Arbejdstid 

• April – oktober: 15 timer om ugen, mandag - fredag kl. 11.00 – 14.00 
• November – februar: 9 timer om ugen, mandag, onsdag, fredag kl. 11.00 – 14.00 eller efter aftale 
• Weekendarbejde minimum en gang om måneden kl. 11.00 – 14.00 - enkelte weekender dog med en 

arbejdsdag på ca. 6 timer fra ca. kl. 11.00 – 17.00. 

Vi forventer at du  

• møder stabilt 
• er flittig og fleksibel med arbejdstider – hverdage/weekends, høj- og lavsæson 
• kan arbejde selvstændigt og samarbejde i et team 
• har gå-på-mod, er nysgerrig og tager initiativer  
• er serviceminded, imødekommende og hjælpsom overfor kolleger, medlemmer og gæster 
• har et godt overblik og kan lide at have forskelligartede opgaver og flere bolde i luften 

Vi tilbyder 

• Et godt arbejdsklima i en uformel tone med gode kolleger 
• Kontakt til en masse glade golfspillere, som du skal være behjælpelige overfor 
• En arbejdsplads der sætter pris på din indsats 
• Løn efter aftale 

Du får daglig reference til klubbens golfsekretær og vil indgå i et samarbejde med manager/træner, golfsekretær, 
greenkeepergruppen samt bestyrelse, frivillige, gæster og medlemmer.  

Vi tilbyder dig et gratis introduktionsforløb i golf for at lære hvad golf er, men det er ingen betingelse. 

Løn og tiltrædelse efter aftale. 

Lyder det interessant, så send en kort ansøgning til ilm@norddjursgolf.dk senest den 10. juli 2022. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Inge-Lis Mørch, tlf. 42 24 13 14 eller 
ovenstående mail. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

mailto:ilm@norddjursgolf.dk


 
 
Lidt om os 

Norddjurs Golfklub ligger midt på Djursland– tæt ved Allingåbro og Auning. Vi råder over et stort 
moderne klubhus og en godt 30 år gammel park-/skovbane, i smukke omgivelser  

Klubben har en sund økonomi, en velfungerende bestyrelse og ca. 650 medlemmer. 

Der er i hovedsæsonen ca. 10 medarbejdere fordelt på flere personalekategorier. Endvidere har vi 
blandt medlemmerne et stort korps af frivillige, der hjælper med driften af klubben. 

Du kan læse mere om golfklubben på vores hjemmeside www.norddjursgolf.dk og på vores 
Facebookside.  

 

http://www.norddjursgolf.dk/

