amossen golf academy - Frederikssund Golfklub søger PGA-golftræner elev
Frederikssund Golfklub ligger i smukke omgivelser ned mod Roskilde fjord og tilbyder sine medlemmer og gæster 27
golfhuller, en 18 hullers og en 9 hullers inklusive Pay & Play. Golfklubben er velfungerende med 950 medlemmer og
har i 2020 fået 175 nye medlemmer. amossen golf academy søger en engageret medarbejder, som har lyst til at lære
golftrænerfaget og arbejde i en positiv og glad hverdag hvor kvalitet og service er i nøgleord.

-

Kan du tænke dig at få en 3-årig uddannelse som PGA-golftræner med opstart marts/april 2021 og gøre din
hobby til dit arbejde?

-

Har du bestået studentereksamen, HHX, HF, HTX, EUX eller STX?

-

Har du et officielt DGU-registreret hcp, der for mænd max. må være på 4,0 og for kvinder max. 6,0?

-

Kan du se dig selv i rollen som træner til en mangfoldighed af mennesker der gerne vil lære golfspillets mange
facetter?

-

Er du udadvendt og har en positiv personlighed og kan du godt kan lide at tale og omgås med mennesker?

-

Har du gå på mod og lyst til at lære om bl.a. shopdrift, boldflugtslovene, TRACKMAN, psykologi, pædagogik,
coaching, træningsprincipper, anatomi, fysiologi, biomekanik og træning af alle slags spillere?

-

Vil du samtidig igennem din PGA-golftræner uddannelse modtage en akademi-uddannelse med 60 ECTSpoint?

-

Kan du se dig selv i et fremtidigt job hvor der lægges ekstra mange timer i golf-sæsonen 1. april til 1.
november, men mere fri resten af året?

-

Har du lyst til at være en del af et professionelt og venskabeligt Team, i en aktiv golfklub med 950
medlemmer?

Hvis du mener at overstående passer godt på dig og gerne vil have din uddannelse efter PGA’s anvisninger hos en
national og international respekteret PGA A-Pro - så vil jeg meget gerne høre fra dig!
Kontakt Brian Amossen på mobil: 40 96 18 38 eller mail amossen@outlook.com.

