
Öijared Golf Academy söker Pro                                                                            
 
Öijared Golf Academy verkar på en av Sveriges största och vackraste golfanläggningar, 
Öijared Resort, ca 3,5 mil nordost om Göteborg.  
Öijared Golfklubb har ca 4000 medlemmar som spelar på 3 stycken 18-hålsbanor och en 9 
håls Multibana med både golf, frisbeegolf och footgolf som drivs av Öijared Resort.   
Öijared Resort äger och driver, förutom banorna, hotellet på plats med 34 rum med upp till 6 
bäddar i varje rum, relaxavdelning med Bad & Bastu-koncept, vår fina restaurang i unik miljö 
samt konferensverksamhet.  
Öijared Golfklubb driver den ideella klubben med traditionell idrottsverksamhet för alla 
kategorier medlemmar och verkar tillsammans med Resorten för att utveckla Öijared på sikt, 
för såväl medlemmar som gäster. 
Öijared Golf Academy driver förutom all golfundervisning på anläggningen, en välsorterad 
GolfStore-butik. Vi jobbar med såväl custom fitting som året runt-undervisning i en av 
Sveriges största golfstudios. Till vår hjälp finns såväl Trackman, som SAM PuttLab och Swing 
Catalyst 3D Motion Plate. Vårt samarbete med Öijared Golfklubb innefattar att vi är med och 
utvecklar klubbens verksamhet i de olika sektionerna och styrelsen, och att vi självklart 
bedriver träningsverksamhet för klubbens junior- och elit och övriga kategorier. 
 
Vi söker vi nu någon som vill bli del av vårt goa Academy-gäng, inför säsongen 2022! 
 
Den vi söker vill vi framför allt ska brinna för att såväl utveckla, som bedriva stor del av 
klubbens juniorverksamhet under året, i huvudsak breddverksamhet. Du skulle också vara en 
del i tränarteamet när det gäller övrig kursverksamhet och privatlektioner.  
 
Det finns möjlighet till anställning eller att du bedriver egen verksamhet. Omfattning kan 
diskuteras och beror på person. 
 
Vi ser gärna att du gått minst TAU/gärna påbörjat HTU, gillar att samarbeta med andra men 
kan också jobba självständigt, har erfarenhet av junior- och ungdomsverksamhet, är proaktiv 
och gillar att utvecklas. 
 
Om detta låter intressant för dig, så skicka ditt CV & referenser till Pia Evertsson, via e-post 
pia@oijaredga.se . Du kan också kontakta Pia på mobilen; 0709-55 04 65, för frågor. 
 
Varmt Välkommen med din ansökan!  
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