
 
 

 

 

 

Älvkarleby Golfklubb söker assisterande pro för instruktion och shop 2021 

 

Älvkarleby Golfklubb ligger i fantastisk natur längs med Dalälven i norra Uppland, ett par kilometer 

från havet. Banan är belägen ca 2 mil från Gävle och 8 mil från Uppsala. 

Anläggningen är en 18 håls bana med stort övningsområde. Bland annat har vi regionens största 

gräsrange, en välsorterad golfshop (Golfstore), restaurang, stugor och camping för golfgäster. 

Älvkarleby GK har drygt 1000 medlemmar.  

Klubben är i ett skede där vi jobbar mot att lyfta anläggningen till en ny nivå inom fler områden. Vi är 

bl.a. i planering av att bygga en ny studio på ca. 90 kvm i tillägg till den satsning klubben gjort för 

personer med funktionsvariationer med egen paragolfbil till gratis utlån och, på rangen, två stycken 

elramper. Vi är en klubb som jobbar med bredd och vill vara en anläggning för alla. 

Vi söker dig som vill vara med och bli en del av vårt tränar och shopteam. Då vi är ett litet team så 

förväntas du att vara flexibel och kunna lite om mycket eller mycket om mycket.  

Klubben har en PGA utbildad tränaransvarig som tillsammans med klubbchefen (PGA) och dig gör 

planeringen av säsongens träning och kursupplägg. Planering av shoparbete sker också gemensamt 

med alla berörda involverade. 

Kubben har idag har två PGA tränare med lång erfarenhet från undervisning och shop. Den ena har 

också klubbchefsrollen.  

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: 

Instruktion av nybörjare i grupp eller privat. 

Hålla i juniorträning tillsamman med vår junioransvarige PGA tränare. 

Golf i skolan/ Golffritids 

Hålla i gruppträningar för klubbens medlemmar. 

Privatundervisning 

Shop (detta är hjärtat i klubben där allt administreras från försäljning av klubbor och bollar till 

bokning av boende och campingplatser). 



 
Custom fitting 

Ev. rycka ut vid tillfälle om det skulle behövas hjälp på banan. 

Enklare klubbreparationer  

 

Vi söker dig som: 

Är serviceinriktad och hantera kunder på ett personligt och professionellt sätt. 

Ser möjligheter och är lösningsorienterad. 

Påbörjat TAU eller redan är PGA tränare (eller liknande). 

Kan undervisa barn som vuxna. 

Erfarenhet från shoparbete. 

Gärna kunskaper i GIT och X-Pos (har du inte lära vi upp dig). 

Kunskaper i word och excel. 

Är bra på att samarbeta och vara flexibel. 

 

Vi erbjuder: 

Att jobba i ett team med kvinnliga och manliga tränare och tillika shoppersonal. 

Anställning från mars till oktober. 

Timlön med timgaranti för perioden (avtalas). 

Intern utb. och utb. möjligheter genom leverantörer. 

Möjligheter att bli med på klubbresor höst, vinter och vår. 

Var en medspelare i ett tränar och shopteam. 

 

Har du frågor kontakta vår klubbchef Johan Malmsten på  

mobil: 070-557 25 10 eller mail: johan.malmsten@alkarlebygk.com. Vill du söka tjänsten, sänd då 

också din ansökan till Johan. 

 

 

 

 

mailto:johan.malmsten@alkarlebygk.com

