
 

                                          

Bokskogen Golf Academy har etablerat en tydlig position som en av de ledande 

golfakademierna i södra Sverige. Vi använder oss av den senaste teknologin i 

vår nya studio i kombination med en gedigen erfarenhet och kunskap. Att 

påverka våra kunders golfspel på alla plan är vad vi drivs av. Vi lägger lika 

mycket energi och noggrannhet under en golflektion som vid en custom fitting 

av klubbor eller till att ge de bästa råden i valet av funktionsmaterial i regn- och 

vindkläder. Golf blir helt enkelt roligare när våra kunder och elever utvecklas 

och vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att nå det målet. Nu behöver vi 

utöka och förstärka vårt dynamiska team och söker därför ytterligare en:       

PGA Teaching Professional – Bokskogen Golf 

Academy 

I din roll som tränare kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara en 

engagerad och inspirerande golfinstruktör för klubbens senior- och 

juniormedlemmar. Vidare ger du bästa tänkbara kundservice och är med och 

vidareutvecklar området custom fitting i vår nya studio. Du har också en roll i 

vår golfbutiks olika sysslor och deltar i vissa kundaktiviteter kopplat till detta. 



Som en del av vårt tränarteam säkerställer du passionerat att varumärket 

Bokskogen Golf Academy skickar en tydlig signal av att göra skillnad genom vårt 

sätt att utveckla medlemmar och gäster i deras golfspel. Varje kund som 

besöker oss ska vilja komma tillbaka för att vi i mötet gav något speciellt och 

bestående.   

Vi letar efter dig som.. 

- är PGA Professional eller håller på att utbilda dig till det i dag 

- har erfarenhet och kunskap inom custom fitting 

- har erfarenhet från butiksförsäljning 

-har arbetat med starka varumärken 

-är en game changer som vågar stå ut och som alltid pushar dig själv framåt 

Egenskaper vi vill att du ska ha.. 

Vi söker dig som arbetat i en liknande roll med erfarenhet av golfträning och 

utrustning. Du är en engagerad person som både är initiativtagande och 

naturligt utvecklingsorienterad. Du är bra på att hantera flera saker samtidigt 

och har lätt för att arbeta självständigt.        

För rätt person är detta en heltidstjänst där du kommer att ingå i ett 

framgångsrikt team på 5 personer inom Bokskogens Golf Academy. Om flytt 

krävs för denna tjänst så finns goda kontakter att förmedla en lägenhet i 

Malmöområdet med förstahandskontrakt. Du rapporterar direkt till VD och 

Head Professional Fredrik Tillgren.  

Välkommen med din ansökan till academy@bokskogen.com senast 15:e 

november. Eventuella frågor kring tjänsten besvaras av Fredrik på 070-858 42 

19. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista 

ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!   
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