
 

Til sæsonen 2021 søger Brøndby Golfklub 2 Greenkeeperassistenter 
 
Brøndby Golfklub er i gang med en større forvandling under hensyntagen til bæredygtighed og den 
omkringliggende natur. Vi arbejder 100% pesticidfrit med et fælles mål om at skabe en attraktiv, 
udfordrende, velplejet og dermed miljøvenlig golfbane, som skal være til glæde og gavn for 
medlemmer og gæster.  
 
Til at nå vores fælles mål søger vi greenkeeperassistenter, som: 

• brænder for det grønne og kan lide at arbejde udendørs 
• er positiv, mødestabil og pålidelig 
• har hænderne skruet rigtige på 
• er fortrolig med maskiner og har kørekort 
• kan indgå i weekendvagt, og er fleksibel i forhold til arbejdstid 
• aflønnes efter kvalifikationer 

Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge (mandag – fredag) med weekendvagt ca. hver 3 uge. 
Mødetiden er som udgangspunkt fra kl.: 06.00 – 14.15 
Der kan forventes overarbejde, der skal afspadseres. 
Ansættelse i henhold til overenskomst mellem 3F og GLSA 
Stillingen vil være tidsbegrænset fra 1. april til 31. oktober med mulighed for genansættelse i 
2022. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klubbens Chefgreenkeeper 
Gediminas Rudokas på telefon: 52 72 27 27. Ansøgning sendes til gr@brondbygolf.dk senest 31. 
januar 2021. 
 
 
Om Brøndby Golfklub  
Brøndby Golfklub er stiftet i 1999. Klubben er ejet af medlemmerne, og er en klub med styr på 
såvel økonomi, som plejen af vores dejlige bane. Brøndby Golfklub er placeret i den grønne kile i 
Brøndby kommune og ligger ca. 10 km fra Københavns Rådhusplads. I klubben arbejder vi hårdt på 
at give alle medlemmer, sponsorer og gæster gode forhold, en god oplevelse og sportslige 
udfordringer, men vi glemmer aldrig det sociale aspekt i golfsporten, og Brøndby Golfklub er først 
og fremmest et hyggeligt sted at spille golf. Klubben har ca. 1000 aktive medlemmer, og vi sætter 
en ære i at vores medlemmer, sponsorer og gæster skal føle sig velkomne på vores anlæg. 
Brøndby Golfklub råder over en komplet 18 hullers bane, driving range, 3 hullers par 3 
træningsbane, putting green samt indspilsområde. 
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