
Hedeland Golfklub søger en ildsjæl til at drive vores restaurant  
Vi søger fra årsskiftet en restauratør (forpagter), 
der kan gøre restauranten til et naturligt 
samlingspunkt, og hver dag skabe begejstring 
hos klubbens medlemmer  og gæster ved at 
tilbyde høj service og et varieret udbud af mad af 
god kvalitet til fornuftige priser.  
Med beliggenhed midt i det naturskønne 
Hedeland Naturpark, der ejes af Høje-Taastrup, 
Greve og Roskilde kommuner, er Restaurant Ingolf 
den eneste restaurant i et mere end et 20 km2 stort 
naturområde med tusinder af gæster hvert år. 
Hedeland Naturpark rummer ca. 20 foreninger/
klubber, som ikke har egen restaurant, og som 
naturligt kunne have restauranten som sin 
serviceleverandør til deres arrangementer.     

Aktivitetsniveau med involvering i restaurant:  

• Ugentligt afholdes 5 faste turneringer.

• Over sæsonen afholdes en række turneringer både i
weekender og hverdage, hvor vi skønner 2.400
spillere deltager.

• Antal besøgende i naturområdet er stort – men dog
ukendt.

• På grund af beliggenheden og de natursmukke
omgivelser er golfklubben populær for afholdelse af
private arrangementer. Dette har restauratøren
mulighed for at udnytte efter aftale.

Vores forventninger 
Du er indstillet på at arbejde kreativt med udbuddet 
af mad og drikkevarer og er indstillet på at arbejde 
aktivt med information om menu og restaurant på 
moderne medier evt. i samarbejde med klubbens 
sekretariat. Målet er at nå ud til medlemmer, gæster 
og nærliggende beboere i Stærkende, Reerslev og 
Vindinge og dermed fremstå som en moderne og 
attraktiv restaurant for sport og samvær.   

Vi forventer, at vores nye restauratør kan indgå aktivt 
i klubbens sociale liv.  

Golfklubbens restaurant (køkken) har i dag 
faste åbningstider i sæsonen fra kl. 11-21 på 
hverdage og i weekender fra kl. 11-18, men der 
ses positivt for konceptforslag fra en ny restauratør.  

Da der er tale om en sportsklub, lægges der også 
vægt på et sundt, ernæringsrigtigt udbud af mad 
af god kvalitet. 

Ansøgning 
Er du den ildsjæl - har du dét drive der skal til, og 
sætter du en ære i at have glade og begejstrede 
kunder, så er du måske den rette restauratør for os.  

Der må påregnes såvel forpagtningsafgift som 
forbrugsafregning for el og gas.

Du kan få mere at vide om restaurant og 
muligheder ved at kontakte klubbens sekretariat, 
hvortil ansøgningen også skal afleveres.  

Hedeland Golfklub
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