
 

Golf Limpachtal, Schweiz, söker en Pro inför 2021 
 
Välkommen till golfens solsida i vackra Schweiz! Golf Limpachtal - en bana som har något att 
erbjuda alla. Landsbygdens idyll där du njuter av den underbara utsikten över hela alpkedjan 
medans den romantiska ringningen av koklockor som kan höras genom den otroliga 
tystnaden. 6,2 km totallängd, 14 gånger frontalt vatten och med 666 meter vid hål 11 den 
längsta banan i Västeuropa och den enda par 6 i Schweiz. 
 
Detta är Golf Limpachtal - en bana som inte bara tillåter passionerad golf utan faktiskt kräver 
det! Många golfare har lurats av den fridfulla atmosfären, de öppna, breda fairwayarna och 
trodde att den här banan skulle vara lätt för dem. 
 
Golf Limpachtal ligger, 15 minuter från Solothurn, 30 minuter från Bern, 60 minuter från 
Zürich, i både Kanton Solothurn och Bern. Vi är del av en sammanslutning från 7 Golfplatser 
fördelade över hela Schweiz.  
 
Golf Limpachtal kan erbjuda dig 
 

• Tillgång till 720 medlemmar  
• Stark Juniorsektion och Teams i högsta Divisionen på både dam och herrsidan 
• Bra greenfee-beläggning  
• Stark företagsverksamhet med turneringar och lära-känna-golf events  

 
Vi söker en Pro för att komplementera vår Academy. Du ska vara: 
 

• Genomgått PGA:s tränarutbildning. 
• Flytande engelska, gärna grund i tyska. 
• Engagerad och ha en vilja att bidra till att utveckla verksamheten för både 

medlemmar och gäster. 
• Vara ett av klubbens ansikte utåt för våra medlemmar och gäster. 

 
Vi erbjuder dig som Pro 
 

• En plats i en renommerad Golf Academy – Golf Academy Aare med standort på 
två anläggningar. 3 Pros i Golf Limpachtal, 5 Pros i Golfpark Moossee. 

• Välbesökt Academy för utbildning av nya golfare och golfare i alla spelnivåer 
• 70% position med attraktiv årsarbeitstidsmodell. 935 timmer/år till CHF 5400.-

/månad. Allt utöver betalas extra.  
• Möjlighet att förbättre tyskan i Migros Klubschule 
• Bra sociala förmåner 
• Arbetstillstånd i Schweiz 
• Hjälp att hitta boende och komma igång i Schweiz  

 
Har du fler frågor kontakta vår VD Thomas Schmocker (tyska och engelska) eller 
Administrationsansvariga Camilla Adby (svenska, tyska och engelska)  
på telefon 0041 – 58 568 40 30 eller per mail camilla.adby@golf-limpachtal.ch 
 
För en ansökan vill gärna ha din CV via mail senast 30 oktober 2020. Skicka ansökan till 
camilla.adby@golf-limpachtal.ch 
 
Vi glädjer oss redan över ditt interesse och din ansökan! 
 
 


