
                 Receptionsansvarig Fjällbacka Golfklubb 
       
 

Sedan starten av Fjällbacka Golfklubb 1969 har mycket roligt hunnits med. Banan har 
utvecklats konstant under åren och är i dagsläget rankat bland de 50 bästa golfbanorna i 
Sverige. Vi har under 7 år på raken haft den stora äran att arrangera en deltävling i Swedish 
Golf Tour som är Nordens största proffstour, vilket är en bra kvalitetsstämpel. Fjällbacka 
Golfklubb har i dagsläget cirka 1150 medlemmar och 7000 gäster som besöker oss varje år.  

 

Dina arbetsuppgifter som receptionsansvarig kommer huvudsakligen vara att se till klubbens 
vardagliga verksamhet flyter på. Du kommer under stora delar av året bemanna receptionen 
själv, men även fördela arbetstiden för våra säsongsanställda i receptionen. Du kommer vara 
vårt ansikte utåt när det gäller gästservice och medlemsfrågor. Dagarna kommer att fyllas 
med olika sysslor. Några exempel på vardagliga sysslor är:  

• Tillsammans med klubbchefen driva verksamheten framåt, analysera och följa upp data 
som skapar en helhetsbild.  

• Administrera bokningar och arbetet i receptionen.  
• Kommunicera via vår hemsida och sociala medier. 
• Hantera medlemsfrågor. 
• Under säsong, administrera bokningar och arbetet i receptionen.  
• Leda och administrera tävlingar 

• Hjälpa till med klubbens ekonomiska redovisning och fakturering, i tight samarbete med 
vår redovisningsfirma.  

 
 
 

Vi på Fjällbacka GK erbjuder dig en varierande arbetsplats med en stor portion service och 
administration. Du som söker ska ha lätt att strukturera ditt arbete, skifta fokus och vara en 
fena på att skapa struktur och ordning. Våra medlemmar och gäster är det viktigaste för oss. 
Det är din uppgift att se till att de får ett proffsigt bemötande och känner sig välkomna. Vi 
kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet vid vårt urval av kandidater.  
Utöver det som nämns ovan hoppas vi gärna några följande egenskaper.  

 
• Flexibelt förhållningsätt gällande arbetstider. 
• Stresstålig. 
• Gillar kundbemötande. 
• Dela våra gästers och medlemmars intresse för golf.  
• Ha en god datorvana.  
• Vana att hantera hemsida och sociala medier 



På Fjällbacka GK kommer du ansluta till ett tight sammansvetsat team där du jobbar under 
klubbchefen. Tillsammans med klubbchefen kommer ni att bilda klubbens administrativa 
team. På banan har vi idag 4 heltidsanställda, så tillsammans bildar ni ett gäng på 6 glada 
medarbetare.  
 
Anställningsform: Tillsvidare. Avtalsmässiga lönevillkor. 
 
Urval, intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag 31/5-2021 

 

Har du frågor om tjänsten kontakta:  

 

Karl Widengård: 0525-31150, info@fjallbackagk.se 

                  

Maila din ansökan till: info@fjallbackagk.se 


