
 

Gäst- och kundservicemedarbetare med golfintresse  

Halmstad Golfarena är en mångfacetterad anläggning som riktar sig till både till golf- 
och hälsointresserade privatpersoner och företag som söker en mötesplats med det 
lilla extra. Halmstad Golfarena erbjuder dessutom boende i 
såväl hotellrum som familjestugor året runt.  

Vi söker nu ytterligare en stjärna till golfarenateamet som kan bidra till att våra 
medlemmar och gäster får en fantastisk upplevelse varje gång de besöker oss.  

Receptionen är vårt ansikte utåt och de som arbetar där spelar en avgörande roll för 
hur våra gäster upplever Halmstad Golfarena. Vi tror att du som vill jobba med 
oss brinner för att skapa trivsel och kan erbjuda en servicenivå som är utöver det 
som förväntas. Vi ställer stora krav på vår personal och på vår organisation. Våra 
målsättningar är alltid högt ställda.   

Som person är du professionell, driven och en målinriktad lagspelare med känsla för 
kvalité och personlig service. Du har god känsla för hygien, ordning och reda. Tar 
egna initiativ och håller dig sysselsatt. Du är bekväm med kökssysslor, så som 
förberedning och försäljning av enklare cafémåltider. Du som vill arbeta med oss är 
bekväm med hantering av olika datasystem och vi ser gärna att du tar dig an nya. Vi 
jobbar bland annat med ”Gymsystem” (medlemshantering) ”Sirvoy” (hotellbokning) 
och ”Boxnet” (kassasystem). Därtill sker mycket arbete i Office och Google.  

Om du spelar, eller har spelat golf- har erfarenhet från arbete i kundtjänst, sälj, hotell, 
konferens och restaurang är det meriterande. Du ska ha fyllt 20 år. 

Arbetstider är förlagda till vardagar, kvällar och helger.  

Vill du vara en del av något unikt och utmanande så tycker vi att du ska läsa mer om 
oss. På vår hemsida berättar vi om vad och vilka vi är – www.golfarenan.se   

Låter detta intressant? Skicka ditt CV och personliga brev i PDF-format 
till sandra@golfarenan.se   

Rekrytering sker löpande- vi vill dock ha din ansökan senast 8/4-2022. 

Tjänsten är tillsvidare 75%, men kan öka i omfattning beroende på vår affärsmässiga 
utveckling.  

Ange löneanspråk i din ansökan  

Tillträde efter överenskommelse  



 

 


