MARIAGERFJORD G O L F K L UB SØ G E R D E L T ID S K L UB S E K R E T Æ R
Vi søger en deltids klubsekretær til tiltrædelse maj måned 2021.
Vores klub er beliggende ved Mariager Fjord. Vel nok et af de bedst beliggende golfanlæg i
Danmark og har en udfordrende og spændende 18 huls bane og en populær 9 huls par 3 bane.
Se www.mfgk.dk . Klubben og restaurant er hele året meget besøgt af gæster og medlemmer.
VORES KOMMENDE GOLFSEKRETÆR
•

Ikke en forudsætning, men må gerne have kendskab til golfens verden, gerne som spiller
og/eller har været involveret i drift af golfklub

•

har flair for IT og flair for optimering af processer på kontoret

•

meget gerne kendskab til e-conomic, eller tilsvarende økonomisystem

•

kan acceptere at arbejdet i golfklubben er sæsonbetonet og kræver fleksibilitet

•

har overblik når der er mange bolde i luften

•

udadvendt, godt humør og et stort service gen

DINE OPGAVER, BLIVER BLANDT ANDET
•

at servicere klubbens medlemmer og gæster i sekretariat og klubhus

•

fakturering, mindre bogføring & afstemning af daglige regnskaber for selskab og klub

•

deltage i div. udvalg i nært samarbejde med manager og klubbens ansvarlige

•

registrering medlemsdata og fakturering af medlemmer, gæster, mfl.

•

udskrive/organisere tilbud til gæstespillere/klubber og øvrige selskaber

•

ansvarlig for facebook annoncering mv.

VI TILBYDER BLANDT MEGET ANDET
•

en god arbejdsplads med masser af glade golfere og gæster, frihed under ansvar og gode
kolleger med direkte reference til klubbens manager

•

en stilling på 3/4 tid med varierede arbejdstider i forhold til sæson

ANSÆTTELSE
Lyder det som et job for dig, så send din ansøgning til Bent Roland Nielsen, brn@mfgk.dk, gerne
inden den 15. marts.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

