Cafébestyrer til Juelsminde Golfklub
Vi søger en bestyrer til vores café i Juelsminde Golfklub
Jobbet er et fuldtids- og helsårsjob, og vi har brug for dig hurtigst muligt og senest den 1. april 2022

Mulighed for selvforkælelse i vinterhalvåret
Sommersæsonen i cafeen er præget af liv og glade dage, og vi holder åbent 7 dage om ugen. I vintersæsonen er cafeen kun åben
i forbindelse med selskaber, arrangementer m.v. Du skal derfor kunne se fordelen i en årsplan, hvor du lægger mange timer i sommersæsonen og få i vintersæsonen. Vi kan dog godt love dig, at der bliver plads til, at du kan holde mindst to ugers sammenhængende sommerferie. Hvordan den præcise timefordeling kommer til at se ud, vil blandt andet afhænge af, hvor god du er til aktivere cafeen
i løbet af vintersæsonen. Dette er et punkt, som vi taler om, så der er klare og tilfredsstillende linjer for begge parter.
Sommersæson = 1. april til 15. oktober.

DU …
•
•
•

er udadvendt og imødekommende, så gæsterne forlader din café i godt humør

•

tænker ud af boksen, så du, i nogen grad, kan aktivere cafeen i vintersæsonen. Det kan være i form af selskaber, take-away
og arrangementer. Du slipper fantasien løs, og vi har ingen umiddelbare intentioner om at tøjle den

•
•

har opbakning fra dit bagland, så vi kan oparbejde et stabilt og langvarigt samarbejde

•
•

får ansvaret for budgettet. Vi har afsat penge til, at du kan hyre den nødvendige hjælp

er en dygtig leder, der kan tiltrække og fastholde en motiveret og engageret medarbejderstab
har erfaring med madlavning, drift og ledelse af café, restaurant eller anden relevant virksomhed. Det være sig styr på
egenkontrol, sundhedsmyndigheder, indkøb, vagtplaner etc.

får ansvaret for at indrette caféen og vores to terrasser. Cafeen har plads til 100 gæster og gæsterne skal gerne få samme
wow-oplevelse i cafeen, som de får på vores smukke bane. Vi har afsat et beløb til indretning/forskønnelse, så du skal blot
bidrage med dine gode og kreative ideer

får ansvaret for rengøring af både café og klubhus. Hvordan du fordeler og tilrettelægger dette, vil vi lade være op til dig

VI TILBYDER …
•
•
•
•
•

en høj grad af frihed og indflydelse i forhold til den daglige cafédrift
en smuk arbejdsplads. Når du kigger ud ad vinduerne, ser du grønne baner, skov og glade golfspillere
hjælpsomme og engagerede medlemmer samt praktisk og moralsk opbakning fra bestyrelsen
en god pensionsordning og stabile løn- og ansættelsesforhold
lønnen vil afspejle din erfaring og kvalifikationer og den kan indebære en indtjeningsafhængig bonusaftale

Send din ansøgning + CV til sekretariatsleder Helle Larsen på hl@juelsmindegolf.dk.
Hvis du har brug for at høre lidt mere om klubben og/eller jobbet, er du velkommen til at ringe til
bestyrelsesformand Anders Kjær Jørgensen på 40702321.
Vi indkalder til samtaler løbende, så skynd dig at sende din ansøgning – vi glæder os til at læse den!

JUELSMINDE
GOLFKLUB
BOLBROHOLTVEJ 11
7130 JUELSMINDE
Juelsminde Golfklub blev etableret i 1972 og er en veldrevet klub med cirka 700 medlemmer og besøg af mange gæstespillere i sæsonen.
Klubbens bestyrelse arbejder målrettet med initiativer, der skal øge medlemstilgangen de kommende år.
Læs mere om Juelsminde Golfklub her

