
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

Särö Golf Club söker klubbchef/PRO 

 

Beskrivning av Särö golf club 

 Våra golfbanor ligger i Särö, mitt i byn i naturskönt område nära havet. 

 Vi har två banor: 

o Långa banan SO70 har 9 vackra och utmanande hål med par 70. 

o Parkbanan SP54 har 9 utmanande par 3 hål och är ansedd som en av Sveriges bästa Par-3 

banor.  

o Långa och korta banan är slopade tillsammans och handicapgrundande med par 62. 

 Klubben ägs av medlemmarna och vi har för närvarande drygt 1100 medlemmar. 

 Vi köper vår bandrift på entreprenad varför vi inte har någon egen personal för bandriften. 

 Vi är en klubb med familjär känsla och social samvaro med aktiviteter och spel för alla kategorier av 

medlemmar. 

 Vi har en omfattande och välskött juniorverksamhet med över 100 juniorer i löpande träning. 

 Vi har ett Rangecenter med 2 st nya Trackman 4 indoor simulatorer där man kan spela ett stort 

antal banor och hålla igång golfen vintertid. Simulatorerna är även en stor tillgång i lektions- och 

träningsverksamheten. 

 Klubben har på senare tid haft en mycket positiv utveckling med ökande medlemsantal och ökande 

antal gästspelare. Vi ser ljust på framtiden och satsar nu vidare för att utveckla vår verksamhet och 

anläggning ytterligare. 

 

 

Vi söker nu en klubbchef/PRO på heltid 

 

Vi söker dig som är drivande, engagerad och som vill fortsätta att utveckla verksamheten. Du kommer att 

vara klubbens ansikte utåt mot medlemmar och gäster. Du kommer att ha ansvaret för klubbens operativa 

verksamhet och speciellt för träningsverksamheten. Du måste ha erfarenhet och känsla för 

marknadsföring, försäljning och ha fokus på att skapa intäkter för klubben. Till din hjälp finns 

ekonomifunktion och receptions-/kanslipersonal. Under säsong tar vi in kompletterande tränarstöd. 



Erfarenhet från liknande befattningar och arbetsuppgifter är meriterande. Du måste ha genomgått PGA:s 

tränarutbildning. Arbetstiden är flexibel och baseras på heltid med årsarbetstid. 

Vi är öppna för att diskutera olika lösningar för rätt person att framgångsrikt utveckla Särö GC. 

 

Vi vill gärna ha din ansökan med ett CV före den 15 februari! 

 

Frågor kan ställas till Bertil Wiktorén, ordförande Särö GC  

Mail: bertil@wiktoren.com 

Mobil: +46 735 42 24 73  

 

och/eller till vår klubbchef/pro Peter Brattberg 

Mail: sarogolfklubb@gmail.se  

Mobil: +46 730 43 49 94 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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