
Jobba på Bro Hof Slott GC
Vi söker golftränare
Bro Hof Golf AB är verksam inom näringsgrenen Drift av Golfbanor. Klubben Bro Hof Slott GC bedriver 
sin verksamhet i aktiebolaget Bro Hof Golf AB. 
Bro Hof Slott GC söker en till golftränare som är engagerad och passionerad för golfens utveckling 
med en hög social kompetens. 

Bro Hof Academy 
Vi erbjuder en arbetsplats i fantastisk miljö med två 18-hålsbanor i toppskick, en studio placerad på 7 
hektar driving-range med fairways, greener och bunkrar, ett ambitiöst närspelsområde och 
fem övningsgreener. 

Tjänsten: 
Vår vision är att alltid leverera världsklassgolf genom våra golfbanor men även att bemöta medlemmar, 
gäster och sponsorer på ett trevligt, positivt och professionellt sätt. 
Du kommer vara en del av klubben och ansiktet utåt tillsammans med klubbens anställda personal och 
kommer jobba nära vår pro Viktor Gustavsson, VD och klubbchef. 
För att jobba ute hos oss måste du driva eget bolag och hyra studion av klubben genom ett 
arrendeavtal men kommer i viss mån fakturerar Bro Hof Golf AB för uppdrag.

Arbetsuppgifter: 
• Driva träningsverksamhet för klubbens medlemmar, sponsorer och besökande gäster
• Utveckla tävlingsverksamheten på och utanför klubben
• Motiverar nya som gamla golfspelare, proffs som nybörjare! 

Din profil:
(För att passa i denna roll, ser vi som krav att du)
• Har gått tränarutbildningen (TAU och HTU)
• Har en hög social kompetens
• Är duktig på att kommunicera i skrift och tal
• Intresserad av att utveckla golfen
• Driver sin verksamhet i eget bolag 
• Är positiv, ordningsam och har en stark känsla för detaljer

Tjänsten är hyresavtal med en viss del fast fakturering till Bro Hof Golf AB. 
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15/11. Alla ansökningar behandlas löpande och vi ber dig att 
ansöka så snart som möjligt. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om tjänsten.

Maria Bengtsson
maria.bengtsson@brohofslott.se

Kontakt och ansökan


