
 

 

Skellefteå Golfklubb söker Tränare och Shopansvarig 

Vill du vara med och utveckla Skellefteå Golfklubb till Norrlands bästa klubb? Nu förstärker vi vårt 
team där du blir en viktig del för våra medlemmar och klubbens framtid.   

 
Skellefteå GK startade sin verksamhet 1967 och är idag en klassisk klubb med ca 1600 medlemmar. 
Anläggningen innefattar 27 hål, 9 håls Pay&Play korthålsbana, övningsområden, restaurang, shop, 
konferens och vandrarhem. En klubb med en fantastisk framåtanda i en stad som växer och som 
erbjuder ett rikt sport-, kultur- och restaurangliv.  

Som tränare och shopansvarig kommer du att vara en viktig kugge i vår verksamhet. Som tränare blir 
du ansvarig för att utveckla verksamhetsplaner för junior- och elitverksamheten, ta hand om 
nybörjarkurser samt hålla lektioner och gruppträningar för våra medlemmar. Som stöd kommer du 
att ha hjälptränare som kommer från våra duktiga medlemmar och juniorer.  

Du kommer även att vara operativ ansvarig för en shop som är en central punkt i vårt klubbhus. 
Shopen drivs under Golfstores flagg och har ett sortiment med kläder och skor till vagnar, bagar och 
klubbor. Klubbförsäljningen är något vi vill utveckla genom custom fitting. Du kommer att vara 
ansvarig över säsongsanställd shoppersonal som du är med och rekryterar.   

Din vardag kommer att vara fylld med varierande, utmanande och roliga arbetsuppgifter. Här 
kommer du ingå i ett team där vi tillsammans ska leverera en attraktiv golfanläggning för våra 
medlemmar och gäster. Under sen höst och tidig vår kommer du att vara en resurs för vår bana om 
behov och tid finns. Vintertid kommer du ansvara för att marknadsföra golf för skolor, företag och 
privatpersoner. 

Vi söker nu dig som: 

• Vill utveckla golfare i alla åldrar – både som personer och golfare 

• Vill skapa ett utbud som passar våra medlemmar 

• Vill skapa nya aktiviteter som inspirerar och utvecklar vår klubb 

• Vill vara en motor för dina kollegor, ideella krafter och hjälptränare.  

• Vill skapa en unik medlemsvård där vårt fokus är att alla ska känna sig sedda 

Vi ser att du har följande kvalifikationer: 

• Bör gått tränarutbildning eller motsvarande 

• Jobbat som försäljare inom golf och custom fitting 

• Är pedagogisk och inspirerande 

• Nytänkande och driven 

• Jobbar bra i team med god samarbetsförmåga 



• Flexibel och kreativ – hantera olika delar i verksamheten och kan hjälpa till i hela 

verksamheten vid behov. 

Vi erbjuder en bra arbetsplats med hög trivsel och utvecklingsmöjligheter.  

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2021. Intervjuer och möten sker löpande under 

processen. Ansökan med personligt brev och CV skickas till p.lofbom@skellefteagolf.se. Vid frågor 

vänligen kontakta tf Klubbchef Pär Löfbom på 070-22 70 452.  Anställningsform: Tillsvidare tjänst 

100% med start efter överenskommelse. Vi tillämpar kollektivavtal genom Kommunal och Unionen. 
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