
Golfmanageren skal kunne arbejde med overblik og fokus på såvel det kommercielle som på service og syn-
lighed. Du vil være klubbens kontakt udadtil og den bærende kraft for klubbens aktiviteter indadtil. Ansvar 
og opgaver vil således være meget alsidige, herunder personaleledelse, økonomistyring, administration, 
forretningsudvikling og salg, planlægning samt værtskab for gæster og events. 
Der er tale om et spændende og udfordrende job. 
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Jobbet som golfmanager i Lübker Golf Klub
Vi søger en person, der med sin baggrund, personlighed og kompetencer kan være nøgleperson 

i arbejdet med at realisere klubbens potentiale. Et potentiale som baseres på såvel det nuværende 
fundament som på en videre udbygning af klubbens og resortets aktiviteter og faciliteter, 

herunder med hotel og ferieboliger. 

• Strategiudvikling sammen med resortet og 
klubbens bestyrelse

• Udvikling af klubbens potentialer
• Administration af medlemskaber og sponso-

rater
• Salg og afvikling af Company Days, events og 

golfophold for virksomheder, netværk, klubber 
m.v.

• Samarbejde med og rapportering til klubbens 
bestyrelse og udvalg samt resortets ledelse

• Daglig ledelse af og/eller samarbejde med 
klubbens øvrige leder/ansatte

• Samarbejde med resortets ledere og øvrige 
ansatte, herunder fra teknik, reception, mar-
keting, bogholderi, administration, ophold, spa 
& fitness samt F&B

• Fremme samarbejde og kommunikation, 
internt og eksternt

• Planlægge og koordinere arbejdsopgaver for 
medarbejdere og frivillige

• Forberede og deltage i bestyrelses- og ud-
valgsmøder efter behov

• Økonomistyring inden for det af bestyrelsen 
godkendte budget

• Sikre at klubben overholder alle gældende 
love, regler og aftaler

• Være med til at opbygge og fastholde en sund 
kultur, såvel indadtil som udadtil

Primære ansvarsområder
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Personlige kompetencer og faglig baggrund
Du skal være kommunikativ stærk og have evnen til at være leder for såvel den forenings- som den forret-
ningsmæssige del af klubben samt indgå i et konstruktivt samspil med resortets øvrige organisation og 
ledelse. Endvidere skal du kunne etablere og udbygge samspillet mellem klubben og eksterne samarbejds-
partnere og såvel sportsligt som økonomisk kunne sætte Lübker Golf Klub på dagsordenen lokalt, regionalt, 
nationalt og internationalt. 
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Praktiske 
oplysninger

Om Lübker Golf Klub
Lübker Golf Klub er en selvstændig, foreningsdrevet DGU-klub, som driver det prisbelønnede 
golfanlæg i resortet. Anlægget består af 3 mesterskabs sløjfer og en 9 hullers trænings bane. 
Siden åbningen er golfanlægget blevet kåret blandt de bedste, såvel i Danmark som i det 
kontinentale Europa, hvilket også giver potentiale for at udvikle klubbens aktiviteter. 

Udover en selvstændig bestyrelse og organisation trækker klubben på en række fælles funk-
tioner for resortets aktivitetsområder, herunder marketing, bogholderi og IT. 

Ved indgangen til 2020 har klubben cirka 500 medlemmer, men der er forventning om be-
tydelig vækst i såvel medlemstal som greenfee gæster de kommende år. Greenfee fra dags- 
og opholdsgæster har siden baneanlæggets åbning i 2008 bidraget udgjort en væsentlig del 
af indtægtsgrundlaget. 

Øget synlighed, forbedringer af faciliteter samt en planlagt udvidelse af aktiviteter og over-
natningskapacitet i de kommende år, vil understøtte vækstpotentialet.   

Lübker Golf Resort blev bl.a. som følge af finanskrisen og en uhensigtsmæssig struktur ikke 
fuldt udbygget med de planlagte aktiviteter og boligenheder i årene omkring åbningen. Det 
har siden været årsagen til, at driften af golfanlægget økonomisk set ikke har været bære-
dygtigt i dette set-up.   

Ved indgangen til 2019 lykkedes det imidlertid at opnå opbakning til en ny aftale- og drifts-
struktur, som sikrer det fornødne økonomiske og driftsmæssige fundament under resortets 
golfanlæg. Dermed var der grundlag for, at Lübker Golf Klub op til sæsonstarten 
i foråret 2019 på plads.  

Klubben har netop offentliggjort overskud på driften i 2019 og forventninger til vækst i 
2020. 

• Du skal have en uddannelse og erfaring  
indenfor ledelse, kommunikation og salg

• Du skal være kompetent på operationelt og 
strategisk niveau

• Du skal have arbejdet med økonomi- og  
budgetansvar

• Du skal have erfaring med forhandlinger,  
forretningsanalyse og partnerskaber

• Du skal have en grundig indsigt – og helst 
også erfaring fra tilsvarende job i golfverdenen

• Du skal være robust, rummelig og afbalanceret 
og søge løsninger ud fra de givne rammer

• Du skal være god til at formidle, samarbejde 
og etablere bro mellem klubbens interessenter 

• Du skal kunne navigere i et set-up med en 
foreningsdrevet klub i et større resort

• Du skal kunne arbejde med reference til klub-
bens formand og resortets daglige ledelse 

• Du skal kunne trives med, at aktiviteten i en 
golfklub er sæsonbetonet og medfører  
weekendarbejde 

• Det vil være en stor fordel, at være åben,  
smilende, ekstrovert og pragmatisk

Forventet tiltrædelse: 
1. marts 2020

Yderligere oplysninger: 

Bestyrelsesformand 
Thomas Kylling
Tlf. 2197 6700
Mail: tkylling@gmail.com 

Resortets direktør
Carl Aage Nielsen
Tlf. 2028 0090
Mail: can@lubker.com

Reference vil formelt være til 
klubbens formand, som i det daglige 
sekunderes af resortets direktør.  

Ansøgning, bilag og CV bedes 
sendt per mail til: 
sikkermail@lubker.com 
senest den 29. januar 2020.
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