
 
 

 
 
 
 
 

Vaktmästare med gröna fingrar till Djursholms Golfklubb sökes 
 

 

Djursholms Golfklubb grundades 1931 och ligger vackert belägen 15 min från Stockholms 

innerstadstad. Med ambitionen att vara en klubb i framkant arbetar vi hela tiden mot målet att vara 

en attraktiv anläggning och arbetsplats. Vi söker nu dig som vill vara en viktig pusselbit i vår 

organisation och jobba med att upprätthålla ett välskött och välkommnade klubbhusområde. 

  

Som vaktmästare på Djursholms Golfklubb ansvarar du för drift och underhåll av klubbhusområdets 

inre och yttre miljöer. Målsättningen för tjänsten är att hålla klubbhusområdet välskött, rent och 

snyggt samt säkerställa funktion på driving range.  

Du kommer själv ansvara för planering och upplägg av ditt arbete men kommer kontinuerligt ha 

kontakt och avstämning med banchef samt receptionsansvarig. Du kommer befinna dig i en trivsam 

miljö som ständig är i rörelse och ha daglig kontakt med klubbens medlemmar och gäster. 

  

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av allmän skötsel av klubbhusområdets yttre miljöer så som 

gräsklippning, plantering, lövblåsning, växtbeskärning mm. Vidare ingår underhållsåtgärder inom 

allmän fastighetsskötsel inkluderande enklare snickeri- och måleriarbete. Du kommer också ansvara 

för att driving rangen är i funktion och i ett representabelt skick. 

  

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som vaktmästare, park-/fastighesskötare eller har 

erfarenhet från liknande yreksområden. Har du genomfört en utbildning inom området är det 

meriterande, men inget krav för tjänsten. Du behöver vara social, händig, ha gröna fingrar och ha en 

god problemlösningsförmåga. Du anpassar dig efter arbetssituationen och är duktig på att samarbeta 

med andra. Du har en förmåga att själv planera ditt arbete.  

  

Tjänsten som erbjuds är en tillvidareanställning på 80% och vi tillämpar årsarbetstid där majoriteten 

av arbetstiden förläggs april-november.  Lön enligt kollektivavtal.  

  

För mer info om tjänsten vänligen kontakta Jonas Håkansson tel 070- 833 62 92 

Ansökan skickas till jonas.hakansson@dgk.nu senast den 28/2. Urval och intervjuer sker löpande. 
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