HÖGBO GOLFKLUBB SÖKER
TRÄNARE SOM VILL VARA
MED OCH UTVECKLA VÅR
IDROTTSVERKSAMHET
Högbo Golfklubb söker golftränare som vill vara med och utveckla vår idrottsverksamhet på
en familjär klubb med höga ambitioner
Högbo Golfklubb
Högbo GK bildades 1962 och har idag 27 hål, stora övningsområden och två puttinggreener. Banan är en kombinerad
skogs- och parkbana med Jädraåns vatten i spel på många av hålen. Klubben har idag 1725 medlemmar. En stor ungdomsverksamhet samt spel- och tävlingsflitiga medlemmar.
Tjänsten
Vi vill med Dig tillmötesgå den stora efterfrågan på träning och utbildning som finns på golfklubben där du kommer
att ha ett helhetsansvar för:
- Privatlektioner
- Grupplektioner
- Medlemsträningar
- Juniorträningar och juniorläger
- Golfskolan för 8–12 åringar
- Grönt Kort Kurser
- Seniorkurser
Tillsammans skapar vi ett roligt och intressant upplägg där vi som golfklubb är öppen för nya idéer och tankesätt. Våra
medlemmar och gäster söker frekvent och kvalitativ golfträning där intresse och nyfikenhet är viktiga kännetecken.
På klubben finns en fullt utrustad studio med trackman 4. Tjänsten kommer även att innefatta butikstid i vår golfshop
som också är reception för greenfee och tidbokning.
Vår nye medspelare
Det viktigaste för oss är dina personliga egenskaper. Vi vill ha dig som är öppen, social, ansvarsfull och som har ett
positivt bemötande gentemot andra och förstår vikten av god service.
• Påbörjad eller redan genomförd PGA - HTU (eller motsvarande).
• Du har ett gediget golfintresse och en stark ambition att utveckla andra golfare
• Tidigare erfarenhet av junior- och ungdomsverksamhet är ett plus
Omfattning och kontakt
Vi erbjuder en 100% tjänst under april-sept (6 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 till calle@hogbogk.com så
snart som möjligt, dock senast 15 november. Intervjuer sker löpande.
För ansökan och frågor, kontakta vår klubbchef Calle Sandegård på calle@hogbogk.com eller telefon 070-2089144.
För att läsa mer om golfklubben, vänligen besök www.hogbogk.com

