
Bråvikens Golfklubb ligger vid Bråvikens södra strand, 10 minuters bilväg från Norrköpings centrum. Klubben grundades 
1993 och har 27-hål fördelat på tre likvärdiga 9-hålsslingor med växlande karaktär från herrgårdens parkinfluenser, seaside 
och en spännande hedbana. Klubben har över 3 000 medlemmar varav 400 juniorer och mer än 60 000 rundor per år. 
På klubben finns boende med 5 dubbelrum fördelat på 16 bäddar samt ställplatser för greenfee-gäster som reser med 
husbil/husvagn och en stor herrgård som innefattar vår restaurang Manheims Säteri och konferensmöjligheter. 

Som idrottsansvarig/head pro:
- Kommer du att vara ansvarig för träningsverksamheten med tillhörande träningsområden   
  som driving range, studio och korthålsbana för alla medlemmar, gäster och partners. 
- Ansvarar du för kansli och medlemsfrågor, shop och försäljning.
- Är du en betydande faktor i våra ambitioner att bygga upp och utveckla en attraktiv 
  idrottsverksamhet som bidrar till rekrytering av nya medlemmar.
- Skapar du en god social träningsmiljö och lärande om hur träningen och instruktions- 
  och lektionsutbudet ska organiseras.

Vi erbjuder dig bland annat:
- En flexibel möjlighet att utveckla verksamheten efter dina behov.
- Möjlighet att bygga ditt eget team med tränare.
- Att vara med och skapa Bråvikens framtid.
- Heltidsanställning med start efter överenskommelse. 

Vi söker dig som:
- Har ett socialt och utåtriktat förhållningsätt samt goda ledaregenskaper för att  
  skapa en positiv utvecklingsmiljö som präglas av långsiktighet och tydlighet.
- Har handlingsfokus och resultatinriktning utan att ge avkall på din lyhördhet. 
- Genomfört PGA-utbildning, HTU, samt är medlem i PGA.
- Har flerårig erfarenhet.

Vi siktar nu framåt för att ge våra medlemmar och gäster en ännu bättre 
upplevelse. Var med och forma framtiden tillsammans med oss på Bråviken! 

Tycker du att det verkar intressant och vill vara med och skapa 
Bråvikens Golfklubbs framtid och vill veta mer är du välkommen att 
kontakta klubbchef Fredrik Erikson, 070-509 62 62.
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