
 
 

 

Eventpersonal Svensk Golf Garmin Tour 

Just nu söker vi två drivna och engagerade individer till ett av Sveriges roligaste 
sommarjobb inom golf!   
 
Svensk Golf driver flertalet event om året och nu är vi ute efter två 
handlingskraftiga och positiva personer som vill ansvara för genomförandet av 
vårt största event – Svensk Golf Garmin Tour. Touren pågår under sommaren 
med 15st nedslag runtom i Sverige. Det personliga mötet är något du/ni älskar 
och att vara ansiktet utåt för Svensk Golf tillsammans med partners och de 
golfanläggningar vi besöker under touren, är något du är stolt över.  
 
Som eventpersonal kommer arbetsuppgifterna huvudsakligen bestå av; 

• Hantera logistiken kring tourbilen med packning av sponsorernas 
produkter och övrigt material. 

• Ha kontakt med golfklubbarna för att planera det praktiska inför varje 
deltävling. 

• Rodda med eventmaterial inför, under och efter varje deltävling. 
• Hålla i gemensamma infosamlingar och prisutdelningar. 
• Kontakt med ansvarig projektledare kring hotellbokningar, 

sponsoraktiveringar mm för att optimera varje genomförande. 
• Ha god förmåga att hantera Sociala medier då det ska göras posts/stories 

från varje deltävling som går i Svensk Golfs tonalitet.  
• Genomföra sponsorernas hålaktiveringar under deltävlingarna. 

Vi söker dig.. 

..som är golfare och förstår vad det innebär att arrangera tävlingar. Du som 
person är positiv och stresstålig samt älskar det personliga mötet. Du pratar 
obehindrat inför folk och tar eget ansvar för att din planering håller tidsmässigt 
för att säkerställa ett lyckat genomförande.  
 
Uppdraget innebär mycket resa i tourbilen vilket innebär att du har B-körkort och 
är flexibel vad gäller arbetstimmar och dagar. Eventarbete innebär arbete på 
obekväma arbetstider och du är beredd att jobba tills allt är klart oavsett tid eller 
dag.  

Vi söker dig som är ute efter ett fantastiskt roligt sommarjobb! Kanske pluggar 
du och vill ägna din tid åt att jobba med ditt intresse, golf. Eller så är du i början 
av din karriär inom eventbranschen och vill jobba med ett av Sveriges starkaste 
varumärken inom golf. Erfarenhet av event är meriterande men inget krav. Att 
du har golf som ett av dina största intressen ser vi som en självklarhet!  

Låter det här som en utmaning för dig är du välkommen med din ansökan senast 
den 11 Mars 2022. 



 
 

 
 

Här kan du se information om touren och datum för deltävlingarna 2022:  

https://www.svenskgolf.se/event/svensk-golf-garmin-tour/  

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta David Andersson 
david.andersson@egmont.se  

0765-45 36 53  

 

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum då vi löpande 
kommer att genomföra intervjuer. 

 
 

 

https://www.svenskgolf.se/event/svensk-golf-garmin-tour/
mailto:david.andersson@egmont.se

