Jobba med Haeggman på Ekerum
Ekerum Resort på Öland är en av Sveriges mest omtyckta anläggningar med aktiviteter året runt.
Vår 36-håls golfbana har stått värd för flera proffstävlingar och sedan 2017 är vi dessutom bäst i
världen när det gäller miljövänliga golfanläggningar.
Vid årsskiftet inledde vi ett spännande samarbete med Joakim Haeggman som är en av Sveriges
mest framgångsrika spelare genom tiderna och som var den förste svensken att ingå i Europas
Ryder Cup-lag.

Haeggman x Ekerum i grova drag
•
•
•

Joakim Haeggman blir Ekerum Resorts nya ambassadör och börjar tävla
för Ekerum Golfklubb
Tillsammans ska vi utveckla banorna och förbättra träningsytorna
Slutligen ska vi presentera ett spännande koncept för lustfylld golfträning som sätter
spelglädjen i centrum. Och det är där du kanske kommer in i bilden?

Vi söker
En positiv, glad och entusiasmerande golfinstruktör som vill vara med och utveckla Haeggman x
Ekerum-konceptet tillsammans med oss. Vi är övertygande om att glädje och skratt tillsammans
med relevant teknikträning bidrar till att man blir en bättre golfare och vi vill lägga fokuset där
snarare än att rekommendera våra elever att slå 10 000 slag i veckan på rangen. Vi vill också
erbjuda våra gäster hjälp med utrustning samt mental- och fysisk träning för att optimera
förutsättningarna till att utvecklas inom golfen.

Vi tror att du
•
•
•
•

Är en passionerad golfare som är nyfiken på nya intryck, utmaningar och relationer
Är pedagogisk, lyhörd och serviceinriktad
Kanske har PGA-utbildning men det är långtifrån ett måste. Du kan likaväl vara en duktig
och karismatisk golfare som har längtat efter att dela med dig av dina bästa tips och tricks
till såväl glada nybörjare som spelare med mer erfarenhet.
Vill vara med och forma vårt erbjudande och utveckla dig själv på vägen

Känns det som en Bryson-drive mitt i fairway? Då vill vi på Haeggman x Ekerum veta mer om dig!
Skynda dig att skicka in din ansökan till jobb.ekerum.com.
Vi träffar kandidater löpande men låser inte dörrarna förrän den rätte har klivit in. Det kan även bli
aktuellt med fler än en person. Anställningsform, tid och lön kommer vi överens om.

