
JOSGOLF (Smørum Golfklub) 

søger ny PGA-assistent (primært 

Junior/Elitetræning) 

 

Vil du med på rejsen hos JOSGOLF i Smørum Golfklub? 

Fremtiden er meget spændende, da JOSGOLF arbejder i en golfklub, hvor de sportslige 

ambitionerne er høje. Et helt unikt fællesskab danner rammerne for blandt andet 

elitearbejdet i Smørum Golfklub, hvor bredden og eliten går hånd i hånd. 

Vi vil være Danmarks bedste indenfor junior-, dame- og herresiden, og vi prioriterer 

medlemsskaren højt, da den er afgørende for, at vi har en velfungerende golfklub. 

JOSGOLF ejes og drives af Jesper Overgaard Sørensen, som har være PGA uddannet siden 

2002, netop i Smørum GK. I sit virke har Jesper været cheftræner i to andre klubber (Jelling 

og Helsingør), er Sportsmanagement uddannet og driver landets største ”On-Course” 

butik. 

Teamet hos JOSGOLF består af tre fuldtidstrænere (uden at tælle dig med J), to 

fuldtidsansatte i shoppen plus fem timeansatte. 

Hvis du bliver ansat hos JOSGOLF, skal du forstå, at hos os er alle medlemmer, gæster og 

besøgende VIP’er - de er meget vigtige, og alle skal have en god, tillidsfuld og loyal 

oplevelse..! 

Smørum Golfklub er en fantastisk klub, som er ”Åben for alle – go’ nok til de bedste…” og 

der er højt til loftet. 

Klubben råder over 51 golfhuller, fordelt på tre 9-hulssløjfer, en 9-hullers rated 

Intermediatebane, 9 hullers Par-3 bane og en 6-hullers Pitch & Put bane. Derudover har vi 

en overdækket, LED-belyst og delvist opvarmet driving range, hvor der som det eneste 

sted i landet er installeret TOPTRACER RANGE. Der er også et specielt designet 

trænerstudie, hvor der er plads til at træne og fitte udstyr. Senest har vi etableret et helt 

nyt indspilsområde på godt 1.000 kvadratmeter hvor der er mulighed for at trække alle 

mulige indspilsslag. Det betyder, at vi tilbyder landets måske bedste træningsfaciliteter. 

På parkeringspladsen er der altid biler, da alle baner og driving rangen er åben hele året. 

Det samme er tilfældet med restauranten og shoppen/receptionen. Der er gang i den i 

Smørum Golfklub - og det er fedt J. 



Smørum Golfklub er ubetinget den største klub i landet målt på medlemmer, og har en 

meget stor og aktiv juniorafdeling og elitetrup, som de seneste 12 år har vundet 10 

guldmedaljer. 

Vi har jobbet til dig, som elsker golf, udvikling, at skabe resultater samt arbejde med et 

fedt team..! 

 

Du er…: 

PGA-uddannet, og har stor erfaring i junior- og elitetræning. 

Proaktiv med et veludviklet konkurrencegen og en høj arbejdsmoral. 

Struktureret, vedholdende og arbejder målrettet med at nå opstillede mål i dagligdagen, 

hvor især junior-og elitetræningen udvikles og prioriteres. 

JOSGOLF tilbyder dig: 

En spændende og udfordrende arbejdsplads, sammen i et fantastisk team. 

Et afvekslende job, hvor der ikke er to dage, der er ens. 

Fast grundløn, gode bonusordninger, to fridage om ugen og to ugers ferie i skolernes 

sommerferie! 

At arbejde med en af landets bedste spillertrupper - både på junior- og seniorsiden. 

Ansøgning modtages senest 10. december 2021 til Jesper Overgaard Sørensen på 

jos@josgolf.dk, eller ring på +45 4020 5959 for en uformel snak om jobbet. 

Tiltrædelse ønskes 1. februar 2022 eller snarest derefter. 

 


