
  
   

Er du våre nye kollega? Vi søker ny Golf-pro til Hauger Academy. 

Vi er på jakt etter en ny pro til vårt trener-team med base på Hauger og/eller en av våre 

samarbeidsbaner. I tillegg til Hauger, difter vi i dag akademiet på to andre baner. 

Vi søker en person som er: 

- Utadvent  

- Positiv 

- Lagspiller 

- Intitativrik  

- Genuint golf- og svinginteressert  

- PGA-utdannet 

Arbeidsoppgavene vil være: 

- Indivudueller leksjoner 

- Gruppetreninger 

- VTG-kurs og oppfølgingskurs 

- Juniortreninger 

- Medlemsreise 

- Temakurs 

- Kølletilpassing 

I Hauger Golf Academy får du en travel men fleksibel hverdag. Vi setter opp faste medlemstreninger 

på alle 3 klubber, samt gjevnlige VTG-kurs, der du som pro får timebetalt. I tillegg kan du selv sette 

opp tema-kurs eller gruppetreninger etter egen fantasi og ønske. Medlemsmassen på samtlige 

klubber er ivige og treningsvillige, som danner grunnlaget for en god base med protimer og 

kølletilpassinger.  

 

Det har i flere år vært etterspurt kvinnlige trenere, så vi anbefaler kvinner å søke. Men vårt 

hovedfokus er å finne en pro som passer godt inn i vårt arbeidsmiljø, samt er villig til å jobbe hart for 

å både utvikle seg selv, og våre medlemmer! 

 

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Sportslig leder, Joachim Lange på 

telefon +47 926 33 103. 

Vi gleder oss til å motta din søknad som sendes med CV til:  joachim@haugergolf.no  

Søknadsfrist: 30. november 2020 

Hauger Golfbane er en 18-hull mesterskapsbane med strålende 

beliggenhet på grensen mellom Nittedal og Lillestrøm kommune, kun kort 

kjøretur fra både Oslo sentrum og Gardermoen.  

 

Banen sto ferdig i 1996 og er tilknyttet en veldreven klubb med 1400 

medlemmer. Hauger eier selv både banen, og all bygningsmasse, med nytt 

klubbhus og driftsbygning fra henholdsvis 2008 og 2009. 

Hauger Golfklubb har arrangert store mesterskap som Canon Open, 

Norwegian Challenge, LET-access, Nordea Masters, Young European 

Masters og diverse Norgesmesterskap. 
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