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Assisterende Course Manager – Rungsted Golf Klub 
 
Rungsted Golf Klub blev stiftet i midten af 1930’erne af en lille kreds af golfspillere. De drømte om at anlægge 
en golfbane i skønne omgivelser - og i Rungsted blev det en realitet, da de i 1937 anlagde en 18 hullers 
golfbane. 
 
Rungsted Golf Klub er i dag en eksklusiv golfklub med et højt kvalitetsniveau, hvor der skal være 
sammenhæng mellem pris og kvalitet. Medlemmerne kommer fortrinsvis fra Nordsjælland og har valgt 
Rungsted til som deres foretrukne klub, selvom klubben er blandt de dyrere at blive medlem af. 
 
Efter ansættelse af Barry Crawford som ny Course Manager i juni 2019 og med et ønske om at fortsætte et 
nyt kapitel i vores historie – søger vi en assisterende Course Manager. Vi leder efter en motiveret og 
engageret person, der ønsker at fremme karrieren og være en del af det team, der skal indfri Rungsted Golf 
Klubs fremtidige, ambitiøse mål. Den rette kandidat vil assistere Course Manageren med alle aspekter af den 
daglige drift og sikre, at de højeste standarder nås og opretholdes. 
 
Dette er en enestående karrieremulighed, hvor du bliver en del af et ambitiøst team, der til stadighed stræber 
efter at opnå det bedste af det bedste. 
 
Det er en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer (ikke et krav) 

• Uddannet greenkeeper og erfaring fra job i branchen 
• Erfaring i at lede og administrere personale såvel som at være en holdspiller 
• Erfaring med betjening, installation og vedligeholdelse af vandingsanlæg 
• Gode it-færdigheder og viden om måleinstrumenter til turf 
• Fleksibilitet ift. arbejdstid for at kunne nå de ønskede mål for banens kvalitet 
• Har øje for detaljer og er god til problemløsning 
• Har god forståelse for golfspillet og ved, hvad en god golfrunde kræver 
• Kørekort 
• Taler og forstår engelsk uden problemer 

 
Opgaverne består foruden det faste arbejde på banen bl.a. i 

• Planlægning af arbejdsopgaver og ledelse af det øvrige personale i Course managernes fravær 
 
Vi tilbyder 

• Fuldtidsbeskæftigelse 
• Konkurrencedygtig løn 
• Sundhedsforsikring 
• Adgang til at spille på banen 

 
Dette er således en fantastisk mulighed, hvis du ønsker at udvikle dig og gerne vil være en del af et team, der 
vedholdende stræber efter at udnytte banens fulde potentiale. Rungsted Golf Klubs ambition er at fastholde 
positionen som en af Danmarks mest attraktive golfklubber med et anlæg i topklasse. 

Vil du vide mere? 
Du velkommen til at kontakte Course Manager Barry Crawford på e-mail bc@rungstedgolfklub.dk eller på 
mobil +45 311 311 58. Du kan desuden søge supplerende oplysninger om golfklubben på rungstedgolfklub.dk 

Tiltrædelse 
Senest 1. april 2020. 

Ansøgningsfrist 
Send din ansøgning senest den 2. februar 2020 til info@rungstedgolfklub.dk – ansøgningerne behandles 
løbende, så send din motiverede ansøgning samt CV snarest. 


