VI SÖKER…
ASSISTERANDE PRO

Romeleåsens golfklubb invigdes 1968 och är en klassisk golfklubb som kontinuerligt utvecklas för att möta
framtidens förväntningar! Vi har många spännande projekt på gång för att locka ännu fler besökare, gäster
och medlemmar till vår anläggning. Under 2022 kommer en helt ny belyst korthålsbana, Academy Course, att
öppna alldeles bredvid vår välbesökta driving range.
Vår Head Pro kan inte hantera alla träningstimmar på egen hand och därför söker vi…

Assisterande tränare till Romeleåsens Golfklubb
Vår Head Pro har drabbats av en sjukdom som gör att han inte kan hantera alla träningstimmar på egen hand. Dessutom har han fått en hel del administrativa uppgifter inom klubben
som också påverkar hans tillgänglighet för träning.
För att klara av att erbjuda kvalitativ träning behöver vi komplettera vår tränarstab med ytterligare en person som assisterar vår Head Pro.
Den vi söker ser vi gärna ha genomgått PGA’s tränarassistentutbildning (TAU) eller håller på
med denna utbildning. Vår Head Pro kommer att ha rollen som din mentor/coach för att du
skall kunna utvecklas till en fullfjädrad tränare.
Vi värdesätter en positiv inställning – oavsett om det handlar om träning för knattar eller seniorspelare. Du visar personligt engagemang och vill bygga goda relationer med klubbens
medlemmar och gäster.
I klubbens regi har vi träningsgrupper i princip alla dagar i veckan. Träningsperioden planeras
starta i april 2022 men ditt engagemang startar gärna tidigare.
För att avlasta vår kanslipersonal finns också möjligheten till arbete i shopen/receptionen.
Om du är den vi letar efter så kan vi erbjuda en permanent anställning framöver där du får
allt större ansvar.
Om du känner att du är rätt person så skicka in din intresseanmälan med en kort beskrivning
av dig själv till:
Klubbens ordförande: Mats Sandquist – mats.sandquist@support-it.nu
Head Pro: Mats Carlsson (PGA) – mats.carlsson@rdit.se
Eventuella frågor besvaras också av ovanstående kontaktpersoner.
Välkommen till Romeleåsens Golfklubb!

Romeleåsens Golfklubb
Kvarnbrodda 1191, SE-247 96 VEBERÖD

Tel: +46 (0)46 820 12
Mail: info@ragk.se
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