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Österåkers Golfklubb är en av de mest expansiva och utvecklings intensiva 
 anläggningarna och klubbarna i Sverige. 2019 års säsong slog alla tidigare 
 rekord i antal slagna bollar på rangen, antal måltider, antal sålda produkter  
och antal aktiviteter. Men också i skrivna artiklar om vår klubb och vår 
 nyöppnade bana, Öster by Stenson.  

Vi har så mycket mer än två fantastiska golfbanor att erbjuda och nu söker vi dig som  
drivs av att få serva andra människor.

Nästa års golfsäsong börjar någon gång mellan mars och maj och slutar i mitten av 
 oktober, beroende på vilken avdelning du ska jobba på. Sök redan nu så kallar vi till första 
intervjuer i januari och februari. Introduktionsdagar genomförs under februari och mars så 
att du är redo att serva våra medlemmar och gäster när det är dags för dig att börja.

Vi hoppas hitta ett team med stjärnor i blandade åldrar, från 17 år till 70 år, med ett 
 genuint engagemang.

Läs mer

1

SERVICEÄLSKANDE
SÄSONGSMEDARBETARE  

Österåkers Golfklubb söker 

RESTAURANG & KIOSKER  ·   BANA  ·   SHOP & RECEPTION
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RESTAURANG & KIOSKER 
Vårt restaurangteam består av 15 passionerade medarbetare i kök, servis och kiosker. Vi har haft en 
fantastisk utveckling de senaste tre åren och vi planerar för ännu ett rekordår. Vi serverar frukost, 
lunch och á la carte samt helhetsarrangemang för konferenser, tävlingar och fester. Restaurangen 
är det sociala navet i helheten. Matens kvalité toppas med en stor portion personlig, engagerad 
och kunnig service. Restaurangen är nog den avdelningen som har högst tempo under delar av 
våra öppettider. I kioskerna på banan är det ett lite jämnare tempo som gör att vi kan ge spelarna 
extra bra service under de minuter de vilar och hämtar ny kraft inför resten av rundan. Vi har extra 
mycket att göra på helger och kvällar så räkna med varierande arbetstider och ibland många roliga 
och svettiga timmar.

Vi söker dig med en förmåga att få andra människor att gilla dig i stora variationer av tempo.  
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Ö ST E RÅ K E R S  GK
Restaurang TwoSixtyFour

Arbetsmoment
– Servering av mat och dryck
– Varuhantering
– Diskplock och torkning av bord
– Kassahantering

Önskemål
– 18 år eller äldre, 
gärna pensionärer

Årets bästa golfkrog
Vår resturang TwoSixtyFour erhöll  

utmärkelsen Årets Bästa Golfkrog 2018.
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SHOP & RECEPTION 
Vi är ett team på 6-7 personer i shopteamet som säljer golfprodukter och tar hand om våra med-
lemmar och gäster med det vi kan serva dom med.

Vi genomför många olika typer av aktiviteter och tävlingar under säsongen där vår roll är en central del.

Vi söker dig som gillar att serva andra människor och som har förmågan att växla tempo när det krävs.

Arbetsmoment
– Försäljning i butik
– Varuhantering
–  Receptionsarbete med bokning och in-

checkning av tider för golf och  padeltennis 
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Önskemål
– 17 år eller äldre
–  Du bör spela eller ha spelat 

golf för att kunna sälja det 
vi erbjuder. 
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ANSÖKAN
Skicka din ansökan till tommy.hellstrom@ostgk.se med ett personligt brev som motiverar varför du 
skulle vilja jobba med oss, och hur du vill bidra till ännu fler ljudligt uppskattande medlemmar och 
gäster. Skriv vilken tjänst du söker och vilken period du önskar jobba så vi vet det redan nu.

Vi älskar paket och överraskningar så skicka din ansökan senast dan före julafton så återkommer vi 
efter nyår med svar om hur vi går vidare.

BANA
Vi är ett team på ca 25 personer i banteamet som säkerställer utveckling och daglig skötsel av våra 
två 18-hålsbanor, träningsområde och vår nya korthålsbana. Vi har hög ambitionsnivå på den kvalité 
och upplevelse vi ska skapa tillsammans.

Vi söker dig som gillar att gå upp tidigt och få arbeta med kroppen utomhus och samtidigt utföra 
ett bra jobb.

Arbetsmoment
– Klippning av alla spelytor på banorna 
– Krattning av bunkrar 
– Maskin och verktygsvård 

Önskemål
– 18 år eller äldre
– Gärna B-körkort
–  Helst tidigare erfarenhet från 

banarbete och golfspel
–  Gärna kvinnliga sökande


