
 

 

 

 

 

Golfmanager søges til Kalø Golf Club 

Vi søger en udadvendt, positiv og salgsorienteret golfmanager til at stå i spidsen for udviklingen og 
den daglige drift af Kalø Golf Club 

Brænder du for oplevelsesbranchen, elsker kundekontakt og har du samtidig en sund 
forretningssans, så er her muligheden for drømmejobbet. 

I samarbejde med klubbens bestyrelse er du med til at tegne klubben udadtil, internt skal du være 
med til at udvikle foreningen og oplevelser for medlemmerne.  

Du skal være med til at udvikle golf oplevelser, golfpakker, og sammen med vores cafe ansvarlige 
udvikle cafeen til glæde for vores medlemmer og gæster.   

Dine primære ansvarsområder 

• Ledelse af administration, pro-team, chefgreenkeeper, cafeansvarlig 
• Økonomistyring og opfølgning indenfor det af bestyrelsens godkendte budget 
• Kommerciel udvikling af klubben 
• Salg og pleje af sponsorater/partnerskaber/companydays 
• Salg af medlemskaber 
• Planlægning og afvikling af events. 
• Daglig drift af sekretariat/reception 
• Dialog med golfklubbens bestyrelse, udvalg og frivillige 
• Sikre at klubben overholder gældende regler. 
• Deltagelse i bestyrelsesmøder samt relevante udvalg  

  

Vi stiller ikke krav til din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund, så længe du har 
kompetencerne og erfaring til at kunne løfte de opgaver som er nævnt. Det er dog væsentligt for 
os, at du besidder følgende faglige og personlige kompetencer: 

• Stærkt kommunikativ (både i skrift og tale) 
• Udadvendt og serviceminded  
• Kan have mange bolde i luften 
• Ihærdig/arbejdsom 
• Loyal 
• Økonomisk ”sans” 
• Gode IT færdigheder 
• Golfspiller eller indgående kendskab til golf 
• Fleksibel i forhold til arbejdstider i højsæsonen april - oktober. 



 

 

 

 

 

Du vil blive en del af et team, der brænder for deres arbejde, vi hjælper hinanden på tværs af 
ansvarsområder. 

Vi tilbyder: 

• En dynamisk klub som drives både som forening og forretning 
• En klub hvor du kan få lov at sætte dit eget præg på dagligdagen. 
• Moderne og gode faciliteter. 
• Gode arbejdsomme kollegaer. 
• Personlige udviklingsmuligheder. 
• Løn efter kvalifikationer 

Send ansøgning og CV vedlagt referencer og anbefalinger senest den 31. december 2022 til 
kontor@kaloegolf.dk. 

Spørgsmål til stillingen kan stilles til samme mail eller til Martin på tlf. 29601049.  

Samtaler afholdes løbende  

Opstart hurtigst muligt, vi glæder os til at modtage din ansøgning 

Kalø Golf Club er en klub i en sund udvikling, banen er beliggende i den smukkeste natur med 
udsigt over Aarhus bugten. Vi har en 18 hullers golfbanen samt en af Danmark bedste 9 hullers 
Pay and Play bane. Klubber har 850 medlemmer samt et årligt besøgs antal på ca. 8000-9000 
gæster. I golfklubben har vi vores egen cafe/restaurant ”Café På Toppen” som udover at servicere 
klubbens medlemmer og afvikler selskaber.  
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