Asserbo Golf Club søger klubpro med tiltrædelse snarest
Asserbo Golf Club indførte ved sæsonstart 2015, gratis undervisning til alle klubbens medlemmer
og det har været en kæmpe succes for alle medlemstyper.
For at styrke vores trænerteam og opretholde det høje niveau, søger vi nu en engageret og
målrettet PGA protræner, som har lyst til at arbejde i en klub med fuld fart på og som sætter en
ære i at formidle golffaget, samt at servicere vores mange medlemmer.
Klubben driver selv sin shop, og her vil du få indflydelse på indkøb og salg af udstyr i samarbejde
med klubbens shopkeeper.
Hvem er du:
- uddannet PGA protræner
- ivrig efter at lære fra dig
- åben og imødekommende
- du trives i et travlt og energisk miljø
Hvad kan Asserbo Golf Club tilbyde:
- en spændende stilling i et udviklende miljø
- indflydelse og ansvar i dagligdagen
- at blive en del af et velfungerende team
- ansvar for udvikling af klubbens junior- og elitearbejde
- en klub med sunde værdier og gode traditioner
- stor fokus på et højt serviceniveau og god trivsel
- Nordsjællands flinkeste medlemmer og en stor gruppe engagerede frivillige
- træningsfaciliteter tæt på klubhuset og Trackman
- en klub som tilbyder gratis undervisning – masser af undervisning!
Hvem er Asserbo Golf Club:
- er en medlemsejet golfklub som blev stiftet i 1946, nr. 9 i Danmark
- vi er ca. 800 aktive medlemmer – og der kommer mange nye spillere til hvert år
- 50 aktive juniorer
- en klub der vægter ”golfspilleren i centrum” og sætter barren højt for scores
- en veldrevet golfklub med en sund økonomi
- en klub i fremgang, der tør tænke nyt og anderledes

Er det lige dig vi mangler, så skynd dig at sende din ansøgning til clubmanager@agc.dk eller ring
på tlf. 24421352
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