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Vasatorps golfklubb söker receptionist/kanslist 
Tjänst: Receptionist/kanslist 
Omfattning: Heltid tillsvidare 
Tillträde: Enligt ök 
Sista ansökan: 15  januari 2023 
 

Om tjänsten 

Vasatorp Golf AB söker en receptionist/kanslist. Den kombinerade rollen innebär förutom att 
ge högklassig service till medlemmar och gäster i receptionen även kansliuppgifter som 
exempelvis svara på inkommande mejl och samtal, bokningar, medlemsfrågor samt diverse 
administrativa uppgifter.   

Tjänsten är en heltid tillsvidare anställning med årsarbetstid. Schemalagt kvälls- och 
helgarbete ingår i tjänsten.  

Vi söker dig som kommunicerar väl i både tal och skrift, goda datorkunskaper, problemlösare 
samt prestigelös och noggrann. I din roll är du den person som de flesta medlemmar och 
gäster kommer i kontakt med i första hand varför det är av stor vikt att du är service-minded, 
god social kompetens samt har intresse för golf. Du bör ha erfarenhet av golfens IT system 
(GIT). 

Vår vision lyder ”Skandinaviens bästa golfupplevelse” och har därmed som mål att leverera 
hög servicenivå. Organisationen är teamorienterad med tydliga ansvarsområden. Vi lever 
dagligen genom vår värdegrund Tillsammans - Omtanke - Kvalitet. Du som passar in på 
profilen vi söker är en positiv medarbetare, strukturerad och professionell.   

Mer information 

Tjänsten är heltid tillsvidareanställning, startdatum enligt ök.  
Ansökan med personligt brev och CV skickas till Klubbchef/VD louise.friberg@vasatorp.golf 
Sista ansökningsdag är 2023-01-15. Har du frågor om tjänsten går det bra att höra av dig till 
Louise.  

Organisation 

Vasatorps golfklubb är belägen öster om Helsingborg i en vacker miljö. Med sina fyra banor, 
totalt 57 hål (18, 18, 12 och 9 hål) och dryga 3 700 medlemmar är det en av de största 
golfanläggningarna i Sverige. Vasatorp Golf AB hyr mark och byggnader av Vasatorps 
golfklubb samt står för driften av anläggningen.  

Utöver banorna finns en träningsanläggning av hög kvalitet. Golfanläggningen drivs på ca 200 
hektar mark.  

 

Välkommen med din ansökan! 


