Vi söker Head PRO till Villa Baro Resort / Åtvidabergs Golfklubb / Golfgymnasiet i
Åtvidaberg.
För dig som gillar utmaning och vill vara med att öka golfandet 2021 på Villa Baros
anläggning i egen regi, där du som headpro med ansvar att utveckla och erbjuda
privat/grupp lektioner till medlemmar samt gäster.
Leda den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen av Åtvidabergs golfklubbs
juniorverksamhet i rollen som tränare.
På Åtvidabergs Golfgymnasium skall du fungera som Pro/golflärare.
Omfattning
Golfgymnasiet 50% med tillträde 2021-08-11.
Golfklubben ca 10% tillträde 2021-04-01.
Villa Baro 40% tillträde 2021-04-01.
Golfgymnasiet
Golfgymnasiet i Åtvidaberg är ett av Sveriges mest utvecklade golfgymnasium som
driver en Nationell Idrottsutbildning – NIU inom golf. Vi är just nu topprankade bland
Sveriges golfgymnasier. Vi har drivit golfgymnasium sedan 1997. Skolan
Bildningscentrum Facetten ligger mindre än 1 km från golfanläggningen och vi
dessutom en av nordens bästa inomhushallar.
Vi söker en HTU-utbildad Pro som med fördel har erfarenhet av att utbilda unga
talanger på elitnivå.
Du kommer att samarbeta med vår nuvarande Pro Markus Otternäs som numera också
innehar lärarlegitimation att utbilda i Idrottsspecialisering på gymnasienivå.
Tjänsten är en del av en helhet där resterande uppdrag finns hos ÅGK och Villa Baro
som driver Åtvidabergs golfanläggning.
Vill du veta mer om den del som gäller skolan kan du höra av dig till rektor Mikael Nord
– mikael.nord@atvidaberg.se och/eller till vår golflärare
markus.otternas@atvidaberg.se
Villa Baro
Ligger centralt belägen i Åtvidaberg ca 3 mil från Linköping.
Anläggningen ligger på gång/cykelavstånd från centrala Åtvidaberg
Golfbanan är välbesökt med sin 18 hål och några välkända signaturhål.
Banan är träningsoasen som erbjuder putting och chip greener, en svingstudio samt
range med över 300m längd.
Banan är idag rankad 37 i Sverige och vi har målet är högt ställt.
Vi har ett nybyggt hotell där aktiviteter ligger i fokus. Förutom golf så erbjuds, jakt,
skytte och fiske i de natursköna omgivningarna.
Här hittar Du även paddling, padel, vandring, traillöpning och yoga.
Restaurangen på Villa Baro har höga ambitioner i såväl kök som i matsal...

Åtvidabergs Golfklubb
Är en välskött förening som har ca 750 medlemmar.
Klubben bedriver allt ifrån tävlingar, juniorträning och medlemsaktiviteter.
Kontakta för mer information:
Daniel Wittzell
0708-99 53 82
daniel@indooratvid.se

