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Syfte  
Jag gör jag mitt bästa för att bidra till företagets/föreningens uttalade mål.
Med den kompetens jag besitter ska jag på alla sätt hjälpa till att utveckla Fullerö GK.
Som medarbetare i Aros Golf & Grönyteservice AB/Fullerö GK är jag väl medveten 
om att jag alltid representerar varumärket.

Ansvar  
Jag ansvarar för att planera, genomföra och följa upp min del av 
företagets/föreningens mål och visioner. Budget samt mål för Företaget/föreningen 
finns framtaget av styrelse i Fullerö GK. Jag ska ta del av detta samt arbeta för att 
konstruktivt och kontinuerligt förbättra förutsättningarna för Fullerö GK. 
Jag ansvarar för att hålla mig uppdaterad om marknad och bransch gällande mitt 
ansvar, och att sprida denna info inom företaget/föreningen. På detta sätt utvecklar vi
varandra och företaget/föreningen.
Jag ser till att alla våra medlemmar, gäster och medarbetare hanteras på ett proffsigt 
och korrekt sätt. 

Samarbete   
Jag ska regelbundet kommunicera och samarbeta med mina medarbetare samt 
styrelsen för Fullerö GK.

Jag rapporterar om 
 Utfall månadsresultat både ekonomiskt samt beläggningsmässigt
 Önskat stöd samt önskade förbättringar.
 Uppföljning av budget redovisas månatligen till styrelsen.
 Status gällande medarbetare i min grupp.

Arbetsuppgifter   
Klubbchefen:

 är direkt underställd styrelsen.
 är övergripande ansvarig för att verksamheten inom klubben och dess 

bolag bedrivs på ett sätt som överensstämmer med gällande 
verksamhetsplan, fastställd budget och verksamhetens syfte.

 ska agera i överensstämmelse med anställningsvillkor, svensk lag, 
myndigheters beslut samt i överensstämmelse med de villkor som 
gäller för klubbar som är medlemmar i, eller golfbolag som är anslutna 
till, Svenska Golfförbundet.

 är adjungerad till styrelsemöten i klubben och bolagen i fastställd 
omfattning. 

 är adjungerad till klubbens kommittémöten vid behov.
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 Har övergripande skyddsansvar. Ansvaret ska fördelas skriftligen av 
styrelsen.

Klubbchefen åläggs allmänt att ansvara för:
 klubbens och av klubben ägda bolags fortlevnad
 samtliga anställda inom klubben och dess bolag samt för inhyrd 

personal
 anställning av all personal i samråd med berörda chefer
 drift av klubben och dess bolag inom ramen för fastställd 

verksamhetsplan och budget samt med hänsyn till de krav som från tid 
till annan kan ställas av styrelsen

 att upprätta förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget
 service till medlemmar, kunder och gäster genom att finnas på klubben 

under spelsäsong så att verksamheten fungerar bra
 klubbvärdar och banvärdar
 trivsel och säkerhet för alla som använder klubbens faciliteter
 biträda styrelse och kommittéer med utredningar och diverse underlag
 verksamhetsrapportering inklusive budgetuppföljning
 att till verksamheten knutna entreprenörer fullgör sina förpliktelser enligt

tecknade avtal och på ett sätt som skapar goodwill för klubben
 klubbens och bolagens försäkringar, inklusive arbetsmarknads- och 

avtalsförsäkringar
 intern och extern information om klubben och dess bolag samt den 

verksamhet som bedrivs.
 klubbens och bolagens avtal med långivare och andra finansiella 

samarbetspartners
 sponsorkontakter, bestämmelser och genomförande av företagsgolf
 fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter inom klubben 

och dess bolag för att uppnå god effektivitet
 att lämna förslag till befattnings- och arbetsbeskrivningar för övriga 

anställda
 att vid behov förbereda och till styrelsen framlägga förslag till 

anpassning av verksamheten till följd av förändringar i yttre eller inre 
förutsättningar

 att säkerställa att fastställd verksamhetsplan efterlevs eller att förslag till
revidering av verksamhetsplanen behandlas av styrelsen om 
förutsättningarna förändras

 att i samråd med banchef fatta beslut om tillfälliga utökningar eller 
begränsningar av banans öppethållande och tillgänglighet

 övergripande ansvar för arbetsmiljö och miljö

Kompetens 
För att klara mitt uppdrag behöver jag vara bra på följande:

 Yrkeserfarenhet av bolagsdrift
 Yrkeserfarenhet av bolagsekonomi
 Yrkeserfarenhet av personalledande position
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 Datakunskap i form av Officepaketet (Word, Excel mm)
 Produktkunskap – utbildningar inom GIT

Det jag inte har kunskap av kan jag lära mig av andra, eller utbilda mig i. Företaget 
hjälper mig såklart med detta men det är mitt ansvar att kommunicera vilket mitt 
behov är.


