LJUSDALS GK SÖKER TRÄNARE
Ljusdals Golfklubb är en 18-håls golfanläggning vackert belägen vid Ljusnan ca 2 km sydost om
Ljusdals centrum. Vi söker nu en tränare då vår nuvarande pro går vidare till nya utmaningar. Har du
ett brinnande intresse av att utveckla golfverksamhet? Tillföra nya idéer? Ta dig an nya utmaningar?
Har lätt för att samarbeta, kommunicera och är strukturerad i ditt arbete? Då är du den personen vi
söker.
Golfklubben erbjuder en familjär och trivsam stämning, goda träningsmöjligheter och en mycket
välskött bana. Vid klubben finns reception, en shop - ansluten till Golfstore – övernattningsstugor och
ställplatser för greenfeegäster som reser med husbil/husvagn. Vi har också en populär restaurang,
öppen året runt, med god mat och förstklassig service.
Klubben har i dag ca 700 medlemmar och är inne i en expansiv period där målet är att nå 900
medlemmar inom en treårsperiod. Beslut finns även på att bygga en studio, på rangeområdet, som
planeras vara klar vid årsskiftet 2022/23.
Tjänsten:
Uppdraget som tränare på Ljusdals GK innebär, förutom att ansvara för all träning/utbildning på
klubben, även att vara ansvarig för vår Golfstoreshop, delta i receptionsarbetet, arbeta med
sponsring och ansvara för klubbens personalanställningar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100
% och tillträde beräknas till den 1 augusti 2022 eller efter överenskommelse.
Vi söker dig som
- har genomfört PGA-utbildning, HTU, samt är medlem i PGA
- är social, kommunikativ, utåtriktad och har god administrativ förmåga
- brinner för att utveckla våra medlemmars och gästers golfspel likväl som att stötta
nytillkomna golfare genom att erbjuda ett brett instruktions-/lektionsutbud från knattenivå
till damer och herrar
- bidra till utveckling av juniorkommitté och av serielag och delta i deras arbete
- finnas tillgänglig för bokning på tider och dagar som medlemmar/gäster önskar
- inser att du kommer att vara en betydande faktor i våra ambitioner att växa som klubb
genom att aktivt bidra till rekrytering av nya medlemmar och medlemsvård
Kort om Ljusdals kommun
Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i
kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. I vår kommun är det nära till allt som hör till livets goda, ett
rikt kulturutbud, en mångfald av aktiviteter och sevärdheter! För dig som är naturintresserad finns
många möjligheter till upplevelser utöver det vanliga. Det finns bl.a. alpin skidanläggning, fin
anläggning för längdskidåkning, bergscykelpark, curlinghall, djurpark, bowlinghall. Det finns goda
kommunikationsmöjligheter att ta sig med tåg och buss till Gävle, Arlanda, Stockholm.
Frågor om tjänsten besvaras av Hans Robertson, ordförande, tel. 070-559 34 93 eller
Jean-Pierre Lindgren, sekreterare, tel. 070-655 20 75
Din ansökan vill vi ha senast 31 maj 2022 till kansli@golfiljusdal.nu
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