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Vikariat på Svenska Golfförbundets 
tävlingsavdelning   
Har du ett stort intresse för golf och vill jobba med de svenska 
proffstourerna? Då kan det här vara en tjänst för dig. Ansök senast 22 
mars. 

Svenska Golfförbundet (SGF) söker just nu en person till tävlingsavdelningen. 
Tjänsten är ett föräldravikariat på antingen fem eller 18 månader, med start i 
maj 2021. 

Arbetsuppgifter 

• Administrativt arbete med de svenska proffstourerna 
• Medverka på plats på tävlingar runt om i landet 
• Kontakt med tourpersonal, spelare och arrangörer 
• Kommunikation via bland annat sociala medier och hemsida 
• Övrigt administrativt arbete på SGF 

 

Vem är du? 

Att jobba med proffstourerna innebär långa dagar med många nya möten och 
situationer. Det mesta kan hända under en säsong och vi tror därför att du gillar 
varierande arbetsdagar. Du brinner för att göra det lilla extra för tourens arrangörer 
och spelare. För att trivas och prestera bra i rollen tror vi därför att det här är 
egenskaper du besitter:   

• Social och är bekväm med att ta kontakt med nya människor 
• Skicklig på administration och planering 
• En problemlösare som gillar att ta dig an nya utmaningar 
• Stresstålig och presterar bra med mycket på ditt bord 
• Prestigelös och serviceinriktad 

 

Övriga kvalifikationer 

• Arbete på golfklubb eller annan idrottsförening 
• Relevant utbildning som till exempel Sports Management 
• Intresse av fotografering och sociala medier. Viss kunskap av bildbehandling i 

Adobe Photoshop är meriterande 
• Erfarenhet av arbete i GIT Tävling är meriterande 
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift 
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• B-körkort och god körvana är ett krav 

 

Om tjänsten 

Tjänsten kan antingen vara en säsongsanställning på fem månader som sträcker sig 
från maj till oktober, alternativt ett längre vikariat på 18 månader. I det senare fallet 
gäller administrativt kontorsarbete på SGF:s olika avdelningar under lågsäsong 
(oktober–maj) innan ny tävlingssäsong tar vid 2022. 

Tjänsten är heltid och innefattar helger. Månadslön enligt överenskommelse. Vi 
tillämpar kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen och Unionen.  

Svenska Golfförbundets kontor ligger i Idrottens hus i Skanstull, Stockholm. Du 
behöver inte vara bosatt i Stockholm på heltid men ska ha möjlighet till boende här 
under vissa perioder av tjänsten, exempelvis under överlämning och introduktion. 

 

Ansökan  

Låter detta intressant, mejla din ansökan till sofia.pettersson@golf.se och 
frida.braster@golf.se. Ange tydligt om du är intresserad av säsongsanställning 2021 
eller ett längre vikariat till och med september 2022. 

Sista ansökningsdag är fredag 22 mars, men skicka gärna in så snart som möjligt då 
vi gör löpande urval.  
 

Vid frågor om tjänsten, kontakta: 

Sofia Pettersson  
08-622 15 69 
sofia.pettersson@golf.se 

Frida Bräster 
08-622 15 67 
frida.braster@golf.se  

 

Vid fackliga frågor, kontakta: 

Anneli Engardt 
08-622 15 02 
anneli.engardt@golf.se  
 

Kort om de svenska proffstourerna 
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De svenska proffstourerna består av MoreGolf Mastercard Tour (herr), Nordic Golf Tour 
(dam) samt undertouren Future Series (herr och dam). Tourerna är det första steget i 
tävlingstrappan för golfproffs, på deras väg upp till internationell tournivå.  

Om MoreGolf Mastercard Tour 
Om Nordic Golf Tour 

  

Kort om Svenska Golfförbundet 

Golf är en av Sveriges största idrotter, med cirka 450 golfklubbar och över 500 000 
golfspelare. Svensk golf är också stor internationellt, där vi ligger topp 10 både avseende 
utövare som rankade elitspelare. Svenska Golfförbundet arbetar direkt i samverkan med 
våra medlemmar, Sveriges golfklubbar, men också direkt emot golfspelarna. 
Verksamheten bedrivs i moderföreningen Svenska Golfförbundet, samt i tre affärsbolag. 
Koncernen omsätter cirka 185 mkr och har cirka 60 anställda, varav ett 40-tal arbetar 
från kansliet vid Skanstull i Stockholm. Läs mer på golf.se. 


