
 
 

Kungl. Drottningholms Golf Klubb är belägen väster om Stockholm på kunglig mark i Ekerö kommun. Klubben 
har arrangerat många stora mästerskaptävlingar och ses som en av Sveriges mest anrika och ansedda 

golfklubb. Klubbens målsättning är att vara en av Stockholms mest attraktiva golfklubb i distriktet.  
 
Course Manager 
 
Kungl. Drottningholms Golfklubb söker ny Course Manager 
(CM). Detta är ett unikt tillfälle för den som vill jobba på en av Sveriges bästa golfklubbar och 
avancera i karriärstegen. Denna tjänst är riktad till dig som är passionerad och engagerad i 
golfbaneskötsel. Du vill vara med och leda utvecklingen av golfbaneskötsel med hjälp modern teknik 
och enligt de senaste rönen.  

CM ansvarar till klubbdirektören. Rollen innebär arbetsledning och träning av ny personal, är aktivt 
involverad i planering och utveckling av skötselprogram och renoveringar av golfbanan, budget, 
planering och uppföljning.   

Den som söker ska inneha dessa egenskaper: 

• Mycket motiverad med hög moral och med ett genuint intresse för utveckling av 
golfbanor med kvalitet 

• Minst 7 års erfarenhet från golfbanearbete 
• Utbildning HGU eller motsvarande 
• Enastående öga för detaljer och kvalitet 
• Förmåga att organisera och prioritera  
• Erfarenhet av Rainbird bevattningssystem är meritererande men inget krav 
• Erfarenhet och yrkesbevis på grävmaskin och hjullastare är också meriterande men 

inget krav 

Det här är ett spännande tillfälle för den rätta personen att utveckla sin karriär och vara med i vår 
fortsatt utveckling på en av Sveriges bästa golfbanor. Möjligheten att bli med i ett passionerat team 
som jobbar för att förbättra spelbarheten och skapa fantastiska spelytor i absoluta toppskick. 
Tjänsten gäller heltidsanställning och inkluderar en konkurrenskraftig lön med stora möjligheter till 
vidare utbildning och utveckling.  

För ytterligare information, www.kdrgk.se kontakta klubbdirektör Stefan Andorff, 0705-759011 

Din ansökan skickar du till stefan.andorff@kdrgk.se senast 25 oktober. Intervjuer och anställning sker 
löpande. 
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