
Receptionist till Mjölby Golfklubb, golfsäsong 2020 

Till Mjölby Golfklubb söker vi nu dig som vill arbeta tillsammans med oss under golfsäsong 2020 
och serva våra medlemmar och gäster. Här får du chansen att arbeta i en härlig och varierande 

arbetsmiljö där service står i centrum. Detta är ett perfekt jobb för dig som vill ha ett varierat 
arbete i en positiv anda!  

Om kundföretaget  
Mjölby Golfklubb är en 18-håls golfbana belägen i utkanten av Mjölby, i anslutning till riksväg 32 
och nära E4:an. Vi är en medlemsägd klubb och har i dagsläget ca 1350 medlemmar. På vår bana 
spelas ca 30 000 rundor på en säsong, av både medlemmar och gäster. Vi drivs både som en 
förening, Mjölby GK, samt ett AB, Mjölby Golf AB. Mjölby GK driver golfbanan och bemannar 
banpersonal, reception och kansli. Vi har entreprenörer till vår hjälp som driver shop, 
golfutbildningar och golfrestaurang och mitt på vår golfbana ligger Hotell Miskarp, ett privatägt 

hotell, där vi samarbetar med golfpaket. Tillsammans skapar vi en bred helhet som lockar besökare 
från hela landet. 
  
Dina arbetsuppgifter  
Reception: Att under golfsäsong (april–oktober) serva våra medlemmar och gäster med tidbokning, 

ankomstregistrering, betalning av greenfee, uthyrning av golfbilar och golfvagnar, hantera viss 
försäljning av shopens produkter och vara behjälplig vid tävlingar. Du arbetar i nära samarbete 

med klubbchef, kansli och våra entreprenörer som driver shop och utbildning.  
 
Att arbeta på Mjölby GK innebär många skilda arbetsuppgifter vilket bidrar till ett mycket 
varierande och roligt arbete i en positiv och levande miljö.  

Din profil  
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en stor merit är om du själv 
spelar golf. För att du ska passa i rollen behöver du vara serviceinriktad, såväl mot gäster som mot 
kollegor, medlemmar och föreningsaktiva. Du trivs med ett varierat arbete och tar självständigt 
initiativ till nya aktiviteter inom ramen för din roll och slutför påbörjade uppgifter. Du har en god 

förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete, samt förmåga att skapa en god överblick utan 
att missa detaljerna. Som person är du positiv och har en god samarbetsförmåga. Passa tider är en 
viktig egenskap då man ofta är ansvarig för öppning och stängning av reception.  

Kontaktpersoner  
Viktoria Schedin, klubbhchef  viktoria@mjolbygk.se  
Camilla Wernersson, kansli   kansli@mjolbygk.se  0142-125 70 

Anställningsomfattning 
30-40 timmar per vecka enligt schema, även kvälls- och helgarbete.   

Anställningsform  
Timanställd säsong ca sex månader, start april och fram till golfsäsongens stängning runt mitten av 
oktober.  

Välkommen med din ansökan innehållande personligt brev och ett cv.  
I första hand via mail.  
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