
Send os nogle linjer om dig selv og din bag-
grund. Fortæl os hvorfor vi skal give netop 
dig det ledige forklæde, når vi indkalder dig 
til en personlig samtale, hvor både du og vi 
kan få svar på de spørgsmål, der vil være fra 
begge sider.

Vi vil gerne høre om din baggrund
med dokumentation for dit virke. Vigtig er 
også din personlige fremtræden og evnen 
til at håndtere sultne, trætte og tørstige 
golfspillere efter de har travet i det nordjyske 
landskab igennem i 4-5 timer. Der er i det 
hele taget en del vigtige punkter vi fokuserer 
på, så samarbejdet kan bære frugt til gavn og 
glæde for både dig og vore medlemmer. 

Du skal også vide noget om os og de
muligheder, der ligger i forpagtningen
af vores køkken
Det kunne f.eks. være: Vi er lige godt 1000 
medlemmer i klubben og mere end 6.000 
gæster om året. Du kommer til at indgå i 
samarbejde med klubbens ledelse. Du får et 
fuldt funktionelt køkken med alle faciliteter 
inkl. køle- og fryserum samt fjernlager, 
hvilket også giver dig gode muligheder for 
mad ud af huset og afholdelse af selskaber i 
vores fl otte klubhus.

Altså: Har du lysten og evnerne, så har vi 
forklædet og alt det andet, der hører sig til. 
Start som sagt med et skriv om dig selv og 
dine kompetencer og lav et kort oplæg til 
hvordan du vil drive golfcafé, selskaber og 
catering i én og samme forretning. 

NB: Er I et par, der kan se en fremtid og 
mulighederne her i Brønderslev, kunne det 
bestemt også være en brugbar løsning, som 
vi også kan se muligheder i. 
Så fi nder vi bare et forklæde mere!

Ønsker du yderligere information inden du
springer til tastaturet, kan du kontakte for-
retningsfører Ulla Gade på tlf. 24 87 25 51 
eller på mail: ulla@broenderslevgolfklub.dk
NB: Husk vi skal bruge dig allerede
fra 1. marts 2017. Derfor vil vi gerne snakke 
med dig allerede nu.

Vi vil i hvert fald gerne tale med dig, da vi søger ny forpagter 
til sæson 2017 og gerne rigtigt mange år fremover

 så blywer n bejer!

www.broenderslevgolfklub.dk                            
info@broenderslevgolfklub.dk

Brønderslev Golfklub
Golfvejen 83 ∙ 9700 Brønderslev ∙ Tlf. 9882 3281

KOM OG PRØV DET!
- måske klæder det dig?

Kan du se  dig selv i dette  forklæde fra d. 1. marts 2017?

1971

Brønderslevs 
bedste kok!


