
 

 

 

 

Djursholms Golfklubb söker golftränare som vill vara med och utveckla 

idrottsverksamheten på en familjeklubb med höga ambitioner 

 

Djursholms Golfklubb 

I hjärtat av Djursholm, endast 15 minuter från Stockholms innerstad, finner vi vår 90 åriga 

golfklubb med en 18-hålsbana som nyligen renoverades framgångsrikt och en charmig 9-

hålsbana i vacker natur. Dessutom erbjuder vår utpräglade familjeklubb en stämning full av liv 

och rörelse. Juniorverksamheten har gått från 100 till 250 juniorer i träning på ett antal år och vi 

har en aktivitetskalender full av roliga initiativ.  

Tjänsten 

Vi vill med Dig tillmötesgå den stora efterfrågan på träning och utbildning som finns på 

golfklubben: 

- Privatlektioner 

- Grupplektioner  

- Medlemsträning 

- Juniorträningar och juniorläger 

- Populära tjejsatsningen ”Team Together” 

- Golfskolan för 7-11 åringar (inkl. planering och administrativt ansvar) 

- Grönt Kort Kurser 

- Seniorkurser 

Tillsammans skapar vi ett roligt och intressant upplägg där vi som golfklubb är öppna för nya 

idéer och tankesätt. Våra medlemmar och gäster söker frekvent och kvalitativ golfträning där 

intresse och nyfikenhet är viktiga kännetecken.  

Din profil 

• Påbörjad eller redan genomförd PGA - HTU (eller motsvarande). Är utbildningen ännu 

inte startad så ser vi positivt på att kunna vara med och stötta i en sådan satsning.  

• Samarbetsvillig och pålitlig  

• Du är duktig på att möta människor och hantera olika situationer som uppstår. 

• Du har ett gediget golfintresse och en stark ambition att utveckla andra golfare 

• Tidigare erfarenhet av junior- och ungdomsverksamhet 

 

Omfattning och kontakt 

Vi erbjuder en 100% tillsvidaretjänst under mars-okt (8 månader) men med stor möjlighet att 

vara med och utveckla vår vinterverksamhet framgent, således potential att gå mot heltidstjänst 

året runt.  

 



 

 

 

 

 

Vi hoppas att Du finner tjänsten intressant. Vi tar emot din ansökan och personliga brev så snart 

som möjligt, dock senast 15 november. Intervjuer sker löpande.  

Vi uppmuntrar till kvinnliga sökande. 

För ansökan och frågor, kontakta vår klubbchef Johanna Ericsson på johanna.ericsson@dgk.nu 

eller på telefon 0708 41 42 28. För att läsa mer om golfklubben, vänligen besök www.dgk.nu. 
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