
 

Klubsekretær søges til Rungsted Golf Klub 

Udadvendt og serviceminded klubsekretær søges til Rungsted Golf Klub. 

Vi søger vi en Klubsekretær ca. 30 timer/uge (4-5 dage/uge i sæsonen). Klubsekretærens opgaver består i at 
betjene medlemmer og gæster samt varetage salg og servicering i shoppen, der fra 2021 ejes og drives af 
Rungsted Golf Klub. 

Du indgår i et meget engageret team, hvor du primært skal ekspedere og servicere medlemmer og gæster både 
i shoppen og ved check-ind. Du vil også assistere med forskellige administrative opgaver, såsom registrering af 
scorekort, forberedelse til turneringer og meget andet. Herudover vil der være opgaver i forbindelse med 
udvalgs- og bestyrelsesmøder, generalforsamling m.m.  

Det er en klar fordel, at du har generelt kendskab til og interesse for golf og er indstillet på en fleksibel arbejdstid 
– også fordelt over kalenderåret. 

Vi tilbyder et job i moderne, lyse lokaler med den flotteste udsigt over én af Danmarks bedste parkbaner lige ved 
Rungsted Station. 

Vi forventer, at vores kommende klubsekretær 

• har kendskab til golfens verden – som spiller eller ii drift af golfklub – og kender IT-systemet GolfBox 
• kan acceptere at arbejdet i golfklubben er sæsonbetonet og kræver fleksibilitet, især fra marts til oktober 
• er udadvendt og kan lide at servicere medlemmer/gæster 
• har overblik når der er mange bolde i luften 
• deltager i mødeaktivitet med klubbens bestyrelse og udvalg 

Dine daglige opgaver bliver blandt andet 

• at bistå klubbens manager i den daglige drift af Rungsted Golf Klub 
• at servicere klubbens medlemmer og gæster i sekretariat og klubhus 
• betjene i shoppen og sikre en til enhver tid præsentabel butik 
• besvarelse af henvendelser fra medlemmer og gæster på mail, tlf. og ved fysisk fremmøde 
• være behjælpelig ved afvikling af større arrangementer 

Vi tilbyder blandt meget andet 

• en god arbejdsplads med frihed under ansvar med reference til klubbens manager 
• en stilling på op til 30 timer med varierede arbejdstider i forhold til sæson 
• løn efter kvalifikationer 

Tiltrædelse efter nærmere aftale. 

Har du uddybende spørgsmål kan de stilles til Club Manager, Anders Møller på tlf. +45 60 88 89 22. 

Lyder det som et job for dig? Send din ansøgning til am@rungstedgolfklub.dk – sidste frist er 23. august 2020. 


