Functiebeschrijving
Functienaam: Hoofdgreenkeeper

Datum: 2020

Naam medewerker
Voor gezien medewerker

Plaats in de organisatie:
Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de accommodatie en legt verantwoording
af aan de directie.
Doel van de functie:

Het zorgdragen voor het integrale onderhoud van de golfaccommodatie en bijbehorende terreinen
en gebouwen op het vastgestelde kwaliteitsniveau.
Verantwoordelijkheden:
•

Is verantwoordelijk voor de handhaving en de verbetering van de vastgestelde kwaliteit van
de golfaccommodatie en bijbehorende terreinen;

•

Is verantwoordelijk voor de organisatie van de onderhouds-, verbouwings- en/of
renovatiewerkzaamheden;

•

Is verantwoordelijk voor de planning, aansturing en controle van alle
onderhoudsmedewerkers, inclusief het inhuren van (extra) arbeidskrachten, materieel en
eventuele vrijwilligers;

•

Is verantwoordelijk voor het duurzaam beheer en het voldoen aan wettelijke regelgevingen
en richtlijnen (ARBO, Milieu, Flora en Fauna, etc.);

•

Is verantwoordelijk voor bijhouden van gegevens ten behoeve van de GEO-certificatie en
naleven van de regels daaruit voorvloeiende.

•

Is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief gebruik van alle materialen en middelen;

•

Is verantwoordelijk voor het afdelingsbudget/begroting.

Bevoegdheden:
•

Is bevoegd om op basis van een goedgekeurde begroting te onderhandelen en het maken
van prijsafspraken met leveranciers en/of in te huren derde partijen voor een maximum van
€ 5.000,00;

•

Bepaald de inzet van onderhoudspersoneel, machines en middelen.

Taken:
• Onderhouden van de golfaccommodatie in de ruimste zin des woord. Wat onder meer
bestaat uit o.a. volgende hoofdtaken (laten) uitvoeren:
o

Uitvoeren van maaiwerkzaamheden op (voor)greens, tees, fairways, (semi-)rough

o

en overige terreinen;
Uitvoeren van bijkomende onderhoudswerkzaamheden als dressen, bezanden,
beluchten, verticuteren en doorzaaien;

•

o
o

Onderhouden van bunkers;
Uitvoeren van bemesting en gewasbescherming volgens regels en baanbeheersplan

o

Uitvoeren van beregening volgens baanbeheersplan

o

Onderhouden van bospercelen, beplantingsvakken, waterlopen, verhardingen en

o

terreinmeubilair;
Onderhouden van drainage en beregeningsinstallatie.

Stelt, op basis van het beleidsplan en in overleg met het management een beheer(s)plan op
voor een periode van 5 jaar voor zowel baan als bos;

•

Maakt op basis van het beheer(s)plan een jaarplanning en een begroting/afdelingsbudget en
legt deze ter goedkeuring voor aan het management;

•

Maakt en actualiseert een meerjarenbegroting t.a.v. machines en materieel.

•

Bewaakt de planning en de budgetten en meldt afwijkingen aan het management (onder
planning wordt verstaan: plannen, registreren, monitoren en evalueren);

•

Bewaakt de kwaliteit van de golfaccommodatie en bijbehorende terreinen en meldt
afwijkingen aan het management;

•

Stuurt medewerkers aan en maakt werkroosters, ook voor werkzaamheden in het wekeinde
en rondom bijzondere wedstrijden en evenementen.

•

Houdt de urenregistratie van de medewerkers bij en levert de gewerkte uren aan bij de

•

administratie ter verwerking;
Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de
greenkeepers/onderhoudsmedewerkers en brengt hiervan verslag uit bij het management;

•
•

Controleert en corrigeert de uitvoering van alle werkzaamheden;
Promoten, monitoren en onderhouden van gezondheid en veiligheid van medewerkers;

•

Bestelt materialen, machines, gereedschappen en apparatuur en huurt derden in;

•

Registreert de inzet van personeel en derden, machines, materialen en middelen

•

(bemesting, beregening en gewasbescherming) en rapporteert aan het management;
Stelt instructies op voor machineonderhoud;

•

Adviseert het management t.a.v. aanschaf van nieuwe machines, werktuigen,
gereedschappen en materialen (ook in relatie met ARBO en milieuwetgevingen) en voert de
onderhandelingen met de leveranciers.

•

Draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het machinepark, apparatuur en

•

beregeningsinstallatie;
Monitort de baankwaliteit op basis van meetbare inspecties;

•

Zorgt voor goede samenwerking binnen het team en met anderen.

Communicatie
•

Voert wekelijks overleg met de clubmanager, onder andere over de uit te voeren
werkzaamheden (en baanblokkades) in afstemming met geplande verenigings- en
groepsreserveringen en ten behoeve van de juiste informatie aan de bezoekers;

•

Neemt deel aan het maandelijks overleg van het management;

•
•

Organiseert een maandelijks afdelingsoverleg en zit dit overleg voor;
Neemt deel aan het overleg met de baancommissie;

•

Onderhouden van goede relatie met golfers en bezoekers.

Algemeen
• Verricht, naar redelijkheid, ook andere werkzaamheden die niet tot de eigen functie
behoren;
•
•

Werkt volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen;

Werkt volgens de ARBO Veiligheids- en milieuvoorschriften en de Arbo catalogus voor de
golfbranche;

•

Bereidheid op onregelmatige tijden te werken.

Functie-eisen en kennis
•

‘Groene’ opleiding en/of werk- en denkniveau op MBO-4 niveau, aangevuld met de
opleiding hoofdgreenkeeper;

•

Kennis van de cultuur- en speltechnische eisen van aanleg en onderhoud van een golfbaan;

•

Kennis van voorkomende ziekten en plagen en hoe te handelen;

•

Kennis over de werking en toepassing van de te gebruiken meststoffen, zand, water,

•

graszaad en gewasbeschermingsmiddelen;
Kennis van groenonderhoud in de breedste zin;

•

Kennis over planmatig beheer;

•
•

In bezit van een spuitlicentie;
Bedrijfshulpverlening: BHV; in bezit van een geldig diploma

•

Aantoonbare kennis van ICT en software, zoals het werken met GIS en Excel;

•

Leidinggeven en stimuleren;

•
•

Kennis van de golfsport;
Kennis van natuur en landschap.

Techniek
•

Werken met machines, werktuigen en gereedschappen;

•

Afstellen van machines, werktuigen en gereedschappen;

•

Onderhouden van machines, werktuigen en gereedschappen;

•

Controleren van machines, werktuigen en gereedschap op inzetbaarheid, ook i.v.m. arbowetgeving.

Bezwarende omstandigheden
• Blootstelling aan zonlicht en wisselende weersomstandigheden;
•

Krachtsuitoefening bij diverse werkzaamheden;

•

Inspannende houdingen bij het gedurende langere aaneengesloten tijdsduur
besturen/bedienen van en uitvoeren van onderhoud aan werktuigen/gereedschappen;

•

Hinder van machinelawaai, trillingen en uitlaatgassen en het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen;

•

Kans op letsel door in aanraking te komen met bewegende/draaiende delen van
werktuigen/gereedschappen;

•

Gevaar van rondvliegende golfballen;

•

Blootstelling aan teken en andere insecten.

