Köpings Golfklubb söker tränare inför 202
Köpings Golfklubb erbjuder spel på en fantastisk 18-håls bana och ligger i Västmanland strategiskt nära
E-18 mellan Västerås och Örebro. Banarkitekt Johan Benestam har designat Köpings Golfklubbs nyinvigda
18-håls bana, som fr.o.m. 2016 erbjuder krypens greener på kvalitativa utmanande och vackert ondulerade
greener och greenområden. Vi strävar mot 7.000 greenfeegäster och 1.000 aktiva medlemmar inom ett par år.
Vi har ca 900 medlemmar idag och under säsongen 2021 slog vi rekord i greenfeegäster med ca 6.000 besök.
Våra nybyggda ställplatser för husbilar har bidragit till denna utveckling. Vi erbjuder 25st bäddar i fem
stugboenden på anläggningen, utrustade med sköna Hästens sängar. Köpings Golfklubb, Köpings GK AB
och Restaurang Korslöt AB drivs med gemensamt fokus på att gästens/ medlemmens upplevelse ska
genomsyra alla delar i verksamheten. Köpings Golfklubb är en mötesplats att längta till för medlemmar,
gäster och partners.
Vi har genomgått ett klubbutvecklingsprogram som syftar till att öka jämlikhet och inkludering på alla plan
(Vision 50/50) i organisationen. Under 2022 planerar vi att i samverkan med SGF:S idrottsrådgivare och RFSISU göra en nystart av vår ideella verksamhet med kommittéer och projektgrupper med start i februari
2022. Till säsongen 2022 vill vi fortsätta att utveckla vår träningsverksamhet ytterligare med inspirerande
och utvecklande träning för medlemmar i alla åldrar. Vi har era träningsområden med gott om plats,
träningsutrustning för att skapa variationsrika och inspirerande träningar. Då våra medlemmar är mycket
aktiva och vill fortsätta utvecklas inom golfen har efterfrågan på kurser och lektioner de senaste åren varit
hög bland både juniorer och seniorer. Vi har ett pågående samarbete med Köpings kommuns grundskolor
med inplanerade skolbesök ex. skolidrottens dag 2022 och vi erbjuder varje år friluftsdagar ute på klubben i
samarbete med idrottslärarna.
Tjänsten
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår träningsverksamhet och som är en engagerade tränare som
gör golfträningen rolig och variationsrik. Med ansvar tillsammans med ideella ledare planera och genomföra
juniorträningar, allt från våra yngsta golfare i Golfäventyret till våra äldre juniorer där du framförallt kommer
ansvara för breddverksamhet. Du kommer även att genomföra kurser ex nybörjarkurser och gruppträningar
samt privatlektioner till våra medlemmar. Tränartjänsten är på deltid, 50%, från april tom september
alternativt kan vi erbjuda 100% i kombination med tjänst i reception/ shop. Startdatum blir enligt
överenskommelse
Kvali kationer
Vi söker dig som
-har en påbörjad alt. 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, utåtriktad och har administrativ förmåga.
Det är meriterande om du
-har tidigare erfarenhet som golftränare på klubb.
-erfarenhet från försäljning
-erfarenhet från Golfens IT-system (GIT)
Välkommen med din ansökan till vår Klubbchef, Lena Björkdahl via e-post: klubbchef@kopingsgk.nu
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Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt.

