
Nyköpings Golfklubb söker ny Klubbchef /VD 
 

 
Nyköpings Golfklubb är en komplett 36-håls golfanläggning med 2 500 medlemmar endast 5 

minuters bilväg från E4:an och ca en timmes bilfärd från Stockholm. Klubben erbjuder också boende i 

våra vackert belägna stugor som är placerade i direkt anslutning till klubbhus och golfrestaurang och 

med närhet till flera övningsområden. 

 
Klubbchef/VD till Nyköpings Golfklubb 

 
Vi vill ge en positiv golfupplevelse till såväl medlemmar som gäster och sponsorpartners. 

Anläggningen ska skötas på ett professionellt, långsiktigt och hållbart sätt. Förutom klubbchefen har 

klubben tio fast anställda och ytterligare ca tio säsongsanställda. Shopen är en Golfstore butik och 

drivs av vår Head pro och hans fru. Även vår restaurang, Mulligans drivs av en extern restauratör. 

 
Säsongen 2020 var speciell på många sätt med en kraftig ökning av antalet spelade rundor och 

många nya medlemmar. Styrelsen och våra anställda har en gemensam ambition att våra banor ska 

bli ännu bättre. Det krävs tydlig styrning av verksamheten för att ta oss dit och vi söker därför en 

klubbchef som har driv och erfarenhet av att leda förändringsarbete, är van att arbeta målinriktat 

mot uppsatta mål och förstår vikten av att underhålla en god relation till våra existerande och nya 

samarbetspartners och sponsorer. 

 
Vi vill att du 

• Är serviceinriktad och kundorienterad 

• Är ekonomiskt orienterad 

• Har kunskap om och erfarenhet av att bygga nätverk med samarbetspartners och sponsorer 

• Har erfarenhet av ledarskap med personal- och resultatansvar 

• Tar ansvar och vågar fatta beslut 

• Ska ha förståelse för verksamhetsutveckling i en medlemsägd organisation 

 
Utbildning 

• Relevant utbildning för tjänsten 

• Dokumenterad ledarerfarenhet 
 
Din roll 

• Tillsammans med banchef och styrelse driva och utveckla anläggningen 

• Leda, inspirera och motivera din personal 

• Hålla styrelsen informerad om ekonomin, anläggningen och organisationen 

• Ansvara för sponsorverksamheten 

 
Som person är du en utåtriktad, positiv och nyfiken lagspelare med personlig integritet som är 

redo för en ny utmaning. 

 
Du får gärna gilla att spela golf också! 

 
Skicka din ansökan med CV till klubbchef@nykopingsgk.se, senast den 21 december. Urval och 

intervjuer sker löpande. 

 

mailto:klubbchef@nykopingsgk.se


För mer information om tjänsten får du gärna kontakta: 

Holger Namér, tf VD för Ärila Golf AB, tel 070-272 26 59 eller 

Annika Gustavsson, tf klubbchef för Nyköpings Golfklubb, tel 070-828 74 17 

 
Se även www.nykopingsgk.se 

http://www.nykopingsgk.se/

