Romeleåsens golfklubb invigdes 1968 och är en klassisk golfklubb som kontinuerligt
utvecklas för att möta framtidens förväntningar! Vi har många spännande projekt på gång
för att locka ännu fler besökare, gäster och medlemmar till vår anläggning!
Vår nuvarande krögare har antagit nya utmaningar efter årsskiftet så därför söker vi en…

Ny restauratör till Romele Kro!
En möjlighet att etablera en destination i unik och vacker miljö!
Årets säsong har inneburit att vi kunnat hälsa många medlemmar och gäster
välkomna till vår anläggning. Rekordnoteringar för såväl antal ronder som
besökare gör att klubbens restaurangverksamhet är en viktig pusselbit i den
fortsatta expansionen av anläggningens fortsatta utveckling.
”Romele Kro” är, tillsammans med golfbanan, en av de viktigaste hörnpelarna i
vårt koncept. Därför vi söker dig som är seriöst engagerad, driftig och
serviceinriktad för att driva restaurang- och kioskverksamheten. Vi ser gärna att
du har idéer för att utveckla restaurangverksamheten till att utöka kundkretsen
utanför golfspelande besökare. En generös tillgänglighet till disponerade
utrymmen möjliggör genomförande av arrangemang utöver de som klubbens
aktiviteter kräver.
I dagsläget erbjuder vi ett komplett restaurangkök med tillhörande utrustning,
matplatser för ca 90 gäster, en populär uteservering samt en välbesökt
kioskhörna.
Vi förutsätter att du är positiv, social, stresstålig och flexibel samt har en klar
målbild att, tillsammans med klubben, etablera Romeleåsens GK till en självklar
destination för en upplevelse utöver det vanliga!
Är du den vi söker? Kan du tänka dig att göra det lilla extra och oväntade för att
entusiasmera och skapa trivsel för våra gäster och medlemmar? Då tycker vi att
du skall skicka in din ansökan per mail till intendent@ragk.se! Vi behandlar
ansökningarna fortlöpande.
Vid frågor och mer information är du välkommen att kontakta styrelseordförande
Mats Sandquist på mail enl. ovan eller på mobil 072-381 81 11.
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