ÅTVIDABERGS GOLFKLUBB SÖKER PRO FÖR UTVECKLING AV VÅR VERKSAMHET!

Åtvidabergs Golfklubb är en anrik klubb, som grundades 1954 och där delar
av nuvarande 18-hålsbana stod klar 1957.
Vi kan erbjuda en 18-hålsbana av hög klass, två extra hål för träning, drivingrange,
studio och en av Sveriges bästa inomhushallar. Vi är NIU-klubb och samarbetar med
kommunens golfgymnasium och deras Head-PRO Marcus Otternäs.
Klubbens mål är, att utveckla våra ungdomsgrupper, Golfkul, Nybörjare,
Utvecklingsgrupperna och vår Elitgrupp för både pojkar och flickor. Vi är på god väg och ser
stora
möjligheter till ytterligare tillväxt.
Vad kan och bör ingå i tjänsten!
1. Tjänsten innebär ansvar för klubbens golfträning och deltid inom golfgymnasiet
vilket innebär medverkan inom NIU verksamheten.
2. Anställningen rekryteras omgående med start under hösten eller senast 180101.
Vi är öppna för anställning alternativt avtal med eget bolag.
3. Klubben har som mål, att utöka medlemsantalet till 900 och juniorer i träning till
80-100 st.
4. Aktiviteter för att öka medlemskap och locka till ökat golfspel som golfpro ska
ägna sig åt är. Skolbesök, lägerverksamhet, företagsbesök och grönt kort-utbildning.
5. Förmågor som vår pro skall besitta:
a. Engagemang för golfens utbredning och popularisering.
b. servicekänsla.
c. Affärsmannaskap och rudimentär ekonomi, att förstå
sambandet
intäkter, kostnadar o. resultat.
d, Pålitlighet avseende uppgjorda avtal.
e, Punktlighet och pålitlighet.
f, Planerings- och uppföljningsförmåga.
6. Administrativa uppgifter:
a. Förstå och tillämpa regler för LOK- och andra stöd, samt lämna
korrekta
tidsuppgifter till ekonomiansvarig på klubben.
b. Finnas tillgänglig på klubben utanför träningstid för att aktivt bearbeta
medlemmar och gäster för att locka till träning - sälja in sina tjänster.
c. Medverka till medlemsrekrytering.
d. Ansvara för att spelaravtal tecknas avseende träning och tävling.

7. Uppgifter som ligger på klubben i samarbete med Åtvidabergs Golf Resort AB.
a. Medverka vid företagsgolf.
b. Ha ett nära samarbete med shop, restauranger och hotell för, att få
en så bred information som möjligt om vad som händer dagligen och
under veckorna framåt i tiden.
Vi ser framemot Din ansökan! Närmare information lämnas av vår Ordförande på
telefon 0708848744 eller mail janne.monell@telia.com.
Ansökan till angiven mail eller till Åtvidabergs GK, Västantorp, 597 31 Åtvidaberg
senast 171115
171101.

