
                                                                                                              

Östersund-Frösö Golf Academy & Golfstore Frösö Golfshop har sedan årtionden 
en väl inarbetad och ledande position på den Jämtländska golfmarknaden. Att 
kunna påverka våra kunders golfspel på alla plan och konstant leverera ett högt 
upplevt värde kännetecknar vår verksamhet. Lika mycket energi och 
noggrannhet som läggs under en golflektion, en club fitting eller att ge de bästa 
råden i valet av golfskor och funktionskläder är för oss en självklarhet som 
starkt format den nära relation vi har till vår stora krets av stamkunder.   

När nu två av våra duktiga medarbetare inför kommande säsong givits 
möjlighet att starta upp egen akademiverksamhet i södra Sverige behöver 
därför vår organisation till 2021 förstärkas och därmed behövs:       

Tränare – Östersund-Frösö Golf Academy & 
Golfstore Frösö Golfshop 
I rollen som tränare kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara en engagerad 
och inspirerande person för klubbens medlemmar och dess gäster. Med bästa 
tänkbara kundservice och engagemang förmedlas vår filosofi kring träning med 
en nära koppling till vår golfbutik och dess sysslor. Som en del av ett 
passionerat tränarteam och varumärket Östersund-Frösö Golf Academy & 
Golfstore Frösö Golfshop förmedlar vi alla i teamet en tydlig signal av att göra 
skillnad genom sättet vi utvecklar klubbens medlemmar och dess gäster i deras 
golfspel. Varje elev, kund och gäst som besöker oss ska vilja komma tillbaka för 
att vi i mötet gav något speciellt och bestående.   

 



Vi letar efter dig som: 

- är elitspelare men som funderar på att fortsätta som tränare 

- har intresse och fallenhet att utveckla och jobba med juniorer  

- har intresse inom utrustning och club fitting 

- har erfarenhet från detaljhandel och/eller butiksförsäljning  

.. och vi ser gärna att du har dessa egenskaper: 

Du är en engagerad person som både är initiativtagande och naturligt 
utvecklingsorienterad. Du är bra på att hantera flera saker samtidigt och har 
lätt för att arbeta självständigt och trivs i friska luften. Mycket troligt njuter du 
också av skidåkning och vår fantastiska fjällvärld.   

.. och det här får du på plats av oss: 

Vi lever för att lära ut och utveckla andra och det vill vi också göra med rätt 
person för denna roll. Miljö och atmosfär inom vår verksamhet kännetecknas 
av trygghet och tålamod vilket också är ledord för det mentorskap vi erbjuder 
för utvecklingen av vår nya tränarkollega. 

Rollen som tränare är i ett första skede planerad som en tjänst 1:a april – 31:a 
oktober 2021 i ett team på totalt 3 personer inom Östersund-Frösö Golf 
Academy & Golfstore Frösö Golfshop. Om flytt krävs finns goda kontakter att 
förmedla lägenhet i Östersundsområdet med ett förstahandskontrakt. 
Välkommen med din ansökan till pro@ofg.nu senast 15:e mars 2021. Frågor 
kring tjänsterna besvaras av PGA Head Professional Göran Knutsson på +46 708 
584 045. Mer information kring företaget Östersund-Frösö Golf Academy & 
Golfstore Frösö Golfshop och dess verksamhet finns på www.ostersund-
froso.golfstore.se. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att 
tillsättas före sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!   

Frösö Golf AB, Kungsgården 205, S-832 96 
Frösön      +46 63 579 190      
pro@ofg.nu      www.ostersund-
froso.golfstore.se                                                                            
                                

                      
 


