
Assisterande tränare / Trainee till Vallentuna Golfklubb inför 2021
Vallentuna GK, klubben med stort hjärta, ligger i Vallentuna Kommun ca. 30 km från Stockholm, 
Roslagstull. Banan är Park och till en del skogsbana. Greener och Fairways håller god kvalitet. 
Klubben har ca. 1400 medlemmar. Anläggningen ägs och drivs av Golf4golfers. Föreningen 
bedriver klubbverksamhet så som tävlingar och andra arrangemang. 

Svante Adelin är Head Pro och driver verksamheten som entreprenör. Ansvarsområden är 
juniorträning, medlemsträning, kurser och custom fitting och privatlektioner. Samarbetet mellan 
föreningen, Golf4golfer och tränarna är mycket viktigt. 

Inför 2021 kommer Golf4golfers göra stora investeringar i drivingrange och träningsområden, där 
ingår tak och värme på drivingrange, en studio, puttbana & paddelbanor. Man kommer också utöka 
antalet uppställningsplatser för husvgnar/husbilar.

Tjänsten som assisterande tränare / trainee
Vi söker dig som har en stor passion för Golf och golfbanor. Förutom träning så kan vi erbjuda 
arbete på banan och i receptionen med upp till 20 timmer per vecka under säsong. Vi tror det är 
perfekt roll för dig som ser en karriär inom golfen. Det är meriterande om du har genomgått 
Golfinstruktörsutbildning men det är inget krav då lägger stor vikt på personliga egenskaper, 
framför allt kundbemötande och engagemang för barn och ungdomsträning. Du kommer här att få 
en inblick i alla delar av en golfanläggning och ta del av den långa erfarenhet som finns på 
Vallentuna GK hos VD, tränare & greenkeeper. Vi ser gärna kvinnliga sökande.

Arbetsuppgifter
• juniorträning
• knatteträning
• medlemsträning
• kurser & golfresor
• privatlektioner
• reception
• banarbete

Anställningsvillkor
Tjänsten är i huvudsak en säsongstjänst, 1 april – 30 september.
Vi bestämmer tillsammans med rätt sökande vilken typ av tjänst, anställning eller entreprenör.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

• cv
• en personlig presentation
• tävlingserfarenhet

Ansökan skickas till Svante Adelin svante@adelin.se
Ansökan ska ha inkommit senast den 16 oktober, målet är att tjänsten är tillsatt sista november.
Om du har några frågor är du välkommen att ringa Svante på telefon, 0702 193 492.

Svante Adelin
Head Professional
Vallentuna GK
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