
Österåkers Golfklubb söker en 

BEVATTNINGSANSVARIG

Österåkers Golf AB · Långhundravägen 36 · 184 44 Åkersberga · Tel 08-540 851 65 · www.ostgk.se

Vill du vara en del i ett av Skandinaviens häftigaste golfprojekt?
Vi söker dig som har stor erfarenhet av just bevattning både driftsmässigt men även under anläggning/installering och 
etablering. Du kommer att bli en mycket viktig medarbetare då du kommer vara med under hela byggprocessen och 
vara en nyckelperson för att säkra kvalitén av installationen av den nya bevattningsanläggningen och under ”Grow-in 
perioden” samt sköta bevattningen på befintlig 18-håls bana (Västerled). 
Du kommer även att jobba ute på banan med övriga teamet och då klippa gräs och/eller andra skötseluppgifter i den 
mån tiden räcker till det. 
Det kommer ställas höga krav på både kunskap, engagemang, teamwork och självständigt arbete redan från dag 1. 
Egenskaper vi ser hos dig: Engagerad, noggrann, ansvarstagande, punktlig, lojal, flexibel och att du har ett brinnande 
intresse för golf och just bevattning.

Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan via e-mail senast 31/1 2018.

För mer information kontakta:
Banchef / Course Manager 
Magnus Ljungman
070-600 46 01
magnus.ljungman@ostgk.se

Jag är mycket stolt att mitt första projekt 
hamnar i Sverige. Mitt team och jag kommer 
att i nära  samarbete med Österåkers Golf 
arbeta för att  designa och ta banorna och 
anläggningen  till en nivå som en av de 
 absolut bästa i Skandinavien.

Henrik Stenson 
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Österåkers Golf håller just nu på med ett av Skandinaviens mest spännande golfprojekt. Vi kommer inom de närmsta 5-6 åren bygga om hela 
vår anläggning och detta gör vi tillsammans med Henrik Stenson Golf Design. När vi är klara kommer vi erbjuda våra medlemmar och gäster 
36 hål i mästerskapsklass, en 9-håls par 3 bana och ett träningsområde med range och närspelsområde i världsklass.
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