
Re Golfklubb er Tønsberg kommunes eneste golfklubb som er registert i Golfbox. 
Klubben overtok 1. januar 2021 driften av hele golfanlegget på Reine Gård. 
I vinter gjennomfører vi en større oppgradering av golfbanens 9 hull, som får 36 
utslag. Klubbhus/Proshop pusses opp og tilbyr garderobeskap til golfutstyret. 

I tillegg oppgraderes treningsområdene driving range, sandbunkers og putting 
green. Re Golfklubb satser stort på barn- og ungdom, som tilbys gratis kurs, 
trening, spill og utstyr! Inkludert i medlemskapet årlig er kaffe, vann og vafler hver 
gang du kommer til anlegget. Inkludert er også alle klubbens turneringer som 
arrangeres på Re Golfbane. De som besøker oss i 2021 skal få en ny opplevelse, 
med bl.a annet en større HIO premie på alle hull. Vi ønsker å være en sosial 
møteplass og tilbyr flott natur som gir god helse.

GREENKEEPER på hel- eller deltid

- Agronom/bonde eller annen relevant erfaring med gress/jord/sand

- Kjennskap til maskiner og mekanisk utstyr en fordel

- Erfaring med golfanlegg er heller ikke skadelig

Vedlikehold av hele golfbane anlegget. Herunder treningsområder, 
banens 9 hull med omkringliggende spilleflater, maskiner/redskaper. Re 
golfklubb har en aktiv dugnadsgjeng som vil bistå i arbeidet etter behov. 
Stillingen forutsetter ryddighet, tempo og sosiale antenner. Det er avsatt 
midler til en heltidsstilling. Hvis rett person også kan bekle en Daglig 
leder/administratorrolle eller Pro/trener rolle, vil det anses som en fordel.

DAGLIG LEDER/
administrator på hel- eller deltid

- Følge opp styrets beslutninger og budsjetter, jobbe aktivt med 
medlemmer og rekruttere nye medlemmer, bidra til at alle som 
kommer til golfanlegget føler seg godt ivaretatt.

Konkrete arbeidsoppgaver gis til stillingen etter hva den som ansettes har 
erfaring, kvalifikasjoner og kapasitet til å gjennomføre. En stillingsinstruks 
samtales det om i ansettelsesprosess. Hvis rett person også kan bekle en 
Greenkeeper rolle eller Pro/trener rolle, vil det anses som en fordel.

PRO/TRENERE på hel- eller deltid

- Trene klubbens medlemmer til faste tider, barn, junior, damer, herrer, 
senior til faste tider

- Ansvar for VTG kurs i påske, mai, sommerferier, helger og høstferier 

- Ambisjon om 10 kurs a 15 pers pr kurs gjennom hele 2021 

- Tilby medlemmer private timer for personlig oppfølging og 
forbedring av sitt spill.

- Hvis rett person også kan bekle en Greenkeeper rolle eller daglig leder/
administratorrolle, vil det anses som en fordel

2-4 UNGDOMMER på deltid

- Sosiale antenner, smil, arbeidslyst, tempo, nøyaktighet, struktur og orden.

Ansvar for Proshop, kiosk, terrasse, greenfee, ryddighet og orden.
Fortrinnsvis ungdommer i alder 15-17 år. Arbeidstid mandag-fredag 15-20.
Lørdag-søndag 9-18. Sommerferiens 8 uker hver dag fra kl 9-18.

Styret i Re Golfklubb består av 10 stk aktive arbeidende medlemmer 
med hver sine fagområder. Søknader sendes til klubbens styreleder, 
Anders-Gustav Holt. anders@dittkontor.no. Spørsmål kan rettes til 
samme mailadresse, evnt mobil: 93031481
Søknadsfrist: Snarest og senest 20. februar 2021. 

RE GOLFKLUBB SØKER PERSONER TIL 
HEL- OG DELTID PÅ SITT NYE ANLEGG. 


