
Klubsekretær i Fredensborg Golf Club
Et job med fokus på service og samarbejde internt og eksternt

Har du lyst til at arbejde i en golfklub, der er 
beliggende i et naturskønt område tæt på 
Fredensborg Slot? 

Jobbet indebærer mange forskelligartede opgaver, så 
du skal være lidt af en blæksprutte, der kan servicere 
vores medlemmer/gæster, løse mange administrative 
opgaver og arbejde selvstændigt og struktureret. 

Du vil blive en del af et velfungerende team med 
kontoret, shoppen, restauranten og vores green 
keepere. 

Vi forventer, at du: 

- er udadvendt og kan lide at servicere vores 

medlemmer/gæster

- kan have mange bolde i luften, samtidig med at du 

bevarer overblikket

- kan kommunikere på et godt sprog, og har sans for 

formidling via nyhedsbreve, klubbens hjemmeside 

og de sociale medier

- vil interessere dig for at deltage i klubbens sociale 

liv

- er fleksibel med arbejdstid, da arbejdet er 

sæsonbetonet med flere timer i sommerperioden

Det vil være en fordel hvis du har kendskab til golf, 

evt. i brug af vores administrative værktøj GolfBox

samt har et godt kendskab til Microsoft Office-pakken. 

Dine daglige opgaver, vil blandt andet omfatte:

- deltagelse i alle administrative opgaver

- hjælpe klubbens udvalg med administrative 

opgaver

- besvare henvendelser fra medlemmer/gæster på 

mail, telefon og ved fremmøde

- servicere klubbens samarbejdspartnere

- være behjælpelig med afvikling af arrangementer

- håndtere opdateringer i de administrative 

systemer, gerne kendskab til opsætning af 

hjemmeside

- indgå i rekrutterings- og fastholdelsesarbejde

Vi tilbyder:

- en god arbejdsplads med frihed under ansvar 

med reference til bestyrelsens honorære 

sekretær

- mulighed for selv at være med til at forme 

stillingen

- en fuldtidsstilling med varierende arbejdstid i 

forhold til sæsonen

- være en del af en veldrevet golfklub

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Ansøgningen sendes til Honorær sekretær Ulla 
Plesner, ulla.plesner@hotmail.com
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte 
Ulla Plesner på 4079 5577
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