Kungsbacka Golfklubb söker tränare inför 2022
Kungsbacka GK
Kungsbacka Golfklubb erbjuder spel på 3 fantastiska banor med sammanlagt 36 hål
där Gamla Banan förra året rankades som nr 35 av Svensk Golf. Vi har också mycket
stora träningsområden med gott om plats för träning, en ny inomhusstudio med två till
tre platser, en förstklassig restaurang, en av Sveriges bästa golfshopar och inte minst,
över 2000 medlemmar!

Kungsbacka GK Golfakademi
I samband med att vi strukturerade om tränarverksamheten för snart två år sedan har
vi haft två heltidsanställda tränare, P-O Dahlman och Therese Jacobson. På klubben
verkar också Louise Bengtsén (Golfstore) som utöver att ansvara för shopen arbetar
med Custom Fitting samt kurser och lektioner.

Då våra medlemmar är mycket aktiva och vill fortsätta utvecklas inom golfen har
efterfrågan på kurser och lektioner de senaste åren varit väldigt hög bland både
juniorer och seniorer.

I år tog sig Kungsbacka GK till kvartsfinal i JSM lag och representerades av inte mindre
än 4 flickor i riksfinalen av Teen Cup. Dessutom tog våra juniorer under 2021 bland
annat individuella segrar för pojkar i individuella JSM och i Stensson/Sunesson Cup. Vi
räknar med att ha cirka 180 juniorer i träning under säsongen 2022 men hoppas på
ännu fler. Vi genomgår just nu också ett klubbutvecklingsprojekt som syftar till att öka
jämlikheten på alla plan (Vision 50/50) och inom juniorverksamheten jobbar vi hårt för
att skapa en inkluderande miljö för flickor.

Tjänsten
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår golfakademi och verka för att nå vår
övergripande målsättning; att vi skall ha så många juniorer som möjligt så länge som
möjligt. För att nå detta måste vi ha engagerade tränare som gör golfträningen rolig. En
stor del av din tid som tränare kommer du att lägga på vår fantastiska
juniorverksamhet.
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Som medlem av tränarteamet ansvarar ni tillsammans för planering och genomförande
av juniorträningar, allt från våra yngsta golfare i golfkul (5-7 år) till våra äldre juniorer
(17- 20 år) där du framförallt kommer ansvara för breddverksamheten. Du kommer
även att genomföra kurser (ex nybörjarkurser och gruppträningar) samt privatlektioner
till våra medlemmar och gäster

Tjänsten är på heltid, 100%, och startdatum blir enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
-

har en påbörjad eller genomförd PGA-utbildning, TU eller HTU, samt är medlem
i svenska PGA

-

brinner för utveckla juniorer och klubbens juniorverksamhet

-

har ambitionen att hela tiden utvecklas som tränare och ligga i framkant när det
gäller nya rön inom golfträningen

-

är intresserad av fysik och hur det hänger ihop med teknikträning

-

är social och utåtriktad

-

har administrativ förmåga

Det är meriterande om du har:
-

tidigare erfarenhet som golftränare på klubb

-

uppdrag för SGF när det gäller juniorutveckling eller har ambitioner att på sikt
åta dig detta (exempelvis landslagsuppdrag).

-

erfarenhet från försäljning och intresse för att utveckla partnerverksamhet.

-

erfarenhet från Golfens IT-system (GIT)

Självklart är du prestigelös på så vis att om beläggningen är låg någon period under
året så är du inte rädd att rycka in och hjälpa till även med andra administrativa
uppgifter.

Välkommen med din ansökan till vår Klubbchef, Håkan Emqvist, på
hakan.emqvist@kungsbackagk.se. Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt men
absolut senast den 15 november. För frågor om tjänsten, kontakta Klubbchef Håkan
Emqvist på 0721489979 eller Head Pro P-O Dahlman på 0708584102.

