Pitkäaikaisen toimitusjohtajamme siirtyessä eläkkeelle, haemme hänelle seuraajaa kehittämään ja
johtamaan Nurmijärvi Golfia.

TOIMITUSJOHTAJA
Nurmijärven Golfkeskus Oy on vakavarainen, omilla maillaan toimiva, lähes tuhannen osakkaan omistama
yhtiö. Golfkeskus toimii 1.800 jäsenen muodostaman Nurmijärven Golfklubi ry:n kotikenttänä. Golfyhtiö ja klubi ovat toimineet jo 30-vuotta hyvässä yhteistyössä ja muodostavat yhdessä yhteisön nimeltä Nurmijärvi
Golf, jonka johtoon haemme nyt uutta toimitus- ja toiminnanjohtajaa.
Nurmijärvi Golf tarjoaa upeat puitteet lajin harrastamiseen. Kenttämme koostuu kolmesta yhdeksän reiän
radasta, joiden lisäksi meillä on yksi Suomen parhaista kaikille avoimista harjoittelukentistä.
Lisäksi Nurmijärvi Golf on mukana Vantaankosken Golfhalli Oy:n toiminnassa yhtenä omistajana ja
toimijana.
Toimitus- ja toiminnanjohtajan vastuulla ovat muun muassa seuraavat työtehtävät
• yhteisön ja liiketoimintojen kehittäminen
• yhteisön strategian ja arvojen toteutuminen
• myynnin ja markkinoinnin johtaminen ja siihen osallistuminen
• asiakkuuksien ja talouden hallinta
• henkilöstön johtaminen
• operatiivisen toiminnan ja hallinnon ylläpitäminen
• Nurmijärven Golfklubi ry:n toiminnanjohtajan tehtävät
Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallitusten päätettäväksi, kehittää yhtiötä ja klubia yhdessä hallitusten
kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallitusten päätösten asianmukaisen
täytäntöönpanon.
Toimitusjohtajan tukena toimivat sekä yhtiön että klubin hallitukset ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Henkilöstö muodostuu 8 vakituisesta ja noin 15 kausityöntekijästä.

Odotamme
•
•
•
•
•
•

nykyaikaisia johtamistaitoja, esiintymiskykyä ja verkostoitumistaitoja
asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyyttä sekä markkinointiosaamista
tavoitteellisuutta ja organisointikykyä sekä hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja
eteenpäin suuntautuvaa tulevaisuuden katsontaa ja uusien ideoiden luomista
yrittäjämäistä otetta, kykyä hahmottaa asioiden vuorovaikutusta
joustavuutta ja kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa

Edellytämme
•
•
•

kokemusta palveluliiketoiminnan johtamisesta, golftoimialan tuntemus lasketaan eduksi
hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä hyvää paineensietokykyä ja valmiuksia tehdä
yhteistyötä eri tahojen kanssa
johtamiskokemusta tuloksellisesta toiminnasta, myös henkilöstöjohtamisesta sekä talous- ja
hallinto-osaamista

Tarjoamme
•
•

Monipuolisen, vaihtelevan ja haastavan tehtävän
Tekijöitä arvostavan yhteisön ja työilmapiirin sekä kilpailukykyiset edut

Tehtävän vastaanottaminen 15.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset tulee toimittaa 17.6.2020 klo 15.00 mennessä viitteellä ”Toimitusjohtaja” yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle: petri.kalmi@nurmijarvi-golf.fi. Liitäthän mukaan palkkatoivomuksesi ja CV:si.
Lisätietoja tehtävästä antavat
NGK Oy puheenjohtaja
Petri Kalmi petri.kalmi@nurmijarvi-golf.fi puh 044 – 357 0808
NGK Oy varapuheenjohtaja Martti Reijonen martti.reijonen@vahanen.com puh 0500 – 616 531
NGK Oy toimitusjohtaja
Esa Meriläinen tj@nurmijarvi-golf.fi puh 0400 – 885 775

Nurmijärven Golfkeskus Oy
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
www.nurmijarvi-golf.fi

