
          

Aktivitets-/Sportslig leder 
 

Nøtterøy Golfklubb (NGK) har gjennom de siste årene hatt en stor økning i antall medlemmer og har 

i dag ca. 1350 glade golfere.  Dette er meget gledelig, men samtidig er det forpliktende for oss som 

klubb. Vi ønsker å øke kompetansen og kapasiteten i vår stab for å skape en mer målrettet aktivitet, og 

ivareta både gamle og nye medlemmer på best mulig måte, uansett alder og nivå.  Vårt mål er å være 

en fremtidsrettet, aktiv og sosialt hyggelig klubb for både våre medlemmer, samarbeidspartnere og 

gjester.   

 

Stillingsbeskrivelse. 

Vi søker en positiv, utadvendt og dyktig medarbeider med organisasjonsevne og faglig kunnskap som 

ønsker å bidra til klubbens videre utvikling.  Stillingen er basert på et fullt årsverk. 

 

Arbeidsoppgaver 

 

• Ansvar for vår sportslige aktivitetsplan, både for vinter og sommersesong. Følge den opp samt 

utvikle den i h.h.t. behov og oppslutning. 

• Utvikling av vår sportslige plattform, tilbudet til barn og ungdom, VTG konseptet samt 

rekrutterings- og ivaretagelsesarbeidet i klubben. 

• Koordinering av arbeidet i våre komiteer 

• Informasjon til og kommunikasjon med våre medlemmer 

• Koordinering av klubbens trenere.  

• Undervisnings og trenerarbeid. 

• Være delaktig i videreutvikling av vårt nærspill/ treningsområde og anlegget for øvrig, sammen 

med banekomite og daglig leder/ baneansvarlig. 

• Generell Klubbutvikling i samarbeid med daglig leder og styret. 

• Inngår i klubbens ledergruppe 

 

 

Ønskede bakgrunn/egenskaper 

• Utdannelse fra høyskole innenfor PGA/ sportsmanagement området. 

• Erfaring fra klubbarbeid og golfundervisning. 

• Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. 

• Trives med en travel hverdag i et hyggelig miljø. 

• Kreativ og motiverende. 

• Godt humør og jobber godt i team. 

 

Har du lyst til være med på laget og utvikle oss videre? 

Vi ser fram til å motta din søknad.  

 

 Søknad sendes med CV og referanser til leder@notteroygolf.no 

Har du spørsmål kan du kontakte daglig leder Logan Ferguson på telefon 45273557 

Arbeidsgiver   Nøtterøy Golfbane AS, Sanneveien. 3140 Borgheim 
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