
 
 

   
Greenkeeperelev til Norddjurs Golfklub  

Du er morgenfrisk og elsker naturen. Du kan se dig selv indgå i et team af greenkeeper kolleger, hvor I  
sammen brænder for at vedligeholde og forbedre golfbanen. Du spiller måske allerede golf eller har lyst til 
at lære det.  

Du trives med en varieret arbejdsdag i samarbejde med både kolleger og brugere af golfbanen under vort 
motto ”Vi samler på venskaber”. 

Eksempler på opgaver: 

• Anlægning, pleje og vedligeholdelse af store græsarealer, teesteder, greens, bunkers, skov mv. 
Opgaverne varierer med årstiderne 

• Pleje og vedligeholdelse af maskinparken  

Vi forventer at du  

• er et morgenmenneske og møder stabilt 
• er fleksibel med arbejdstider – hverdage/weekends, høj- og lavsæson 
• har interesse for faget og sporten 
• kan arbejde selvstændigt efter instruktion og samarbejde i et team 
• har gå-på-mod, er nysgerrig og tager initiativer  
• er imødekommende og hjælpsom overfor kolleger, medlemmer og gæster 
• har et godt overblik og kan lide at have forskelligartede opgaver og flere bolde i luften 
• har kørerkort til bil eller traktor. (kategori B, T/M) 

 

Vi tilbyder 

• en professionel og alsidig uddannelse med oplæring fra dygtige kolleger 
• et velfungerende team og en uformel tone 
• et indbydende golfanlæg 
• en omfattende og nyere maskinpark 
• Fri klubkontingent i læretiden 
• Medlemskab af Danish Greenkeepers Association (DGA) i læretiden 

Du får reference til klubbens chefgreenkeeper.  

Du vil indgå i et dagligt samarbejde med greenkeepergruppen, administrative medarbejdere samt 
Bestyrelse, frivillige, medlemmer og gæstespillere.  

Det er en fordel, hvis du spiller golf og kender til golfens terminologi. Gør du ikke det, forventer vi, at du 
deltager i et introduktionsforløb for at lære det. Det er vigtigt for at kunne forstå klubbens liv og processer. 

Uddannelsen er en kombination af praktik og teori. Det teoretiske forløb afhænger af din 
tidligere/nuværende baggrund og beskæftigelse.  



 
 
Løn efter aftale og baggrund. 

Tiltrædelse efter aftale. 

Lyder det interessant, så send os din ansøgning på kontor@norddjursgolf.dk senest den 30. september 
2022.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefgreenkeeper Stig Helenius, tlf. 21 17 39 19. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Lidt om os 

Norddjurs Golfklub ligger midt på Djursland– tæt ved Allingåbro og Auning. Vi råder over et 
stort moderne klubhus fra 2006 og en næsten 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.  
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