Koberg Golfklubb söker Tränare inför 2023
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår fantastiska klubb i ett expansivt skede
och framför allt vår fina bana med stor potential. Som Tränare hos oss blir du en viktig
kugge i tränarteamet vars uppgift är att leverera träning av hög kvalité på en attraktiv
golfanläggning. Golfbanan ligger vackert belägen vid Vanderydsvattnet strax utanför
Trollhättan. Sjön är i blickfånget på nära nog samtliga hål och på ett flertal av dem kan
man se det vackra Koberg slott.
Vi är just nu inne i en expansiv fas där alla delar av vår verksamhet ökar. Vi är idag ca
1300 medlemmar och ca 70 juniorer i träning. Vi bedriver en fullsorterad PQ-Shop och på
rangen har vi en fullt utrustad studio där vi också bedriver simulator på vintertid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som en del i tränarteamet ansvarar ni tillsammans för den dagliga verksamheten vad
gäller träning/shop & receptionsarbete i enlighet med kort- och långsiktiga planer. Du
deltar aktivt i planeringen av träningsverksamheten tillsammans med Idrottsansvarig.
Stor del blir också customfitting & klubbreparationer.
Tillsammans vill vi stärka hela vår verksamhet med just dig.

Kvalifikationer
•
•
•
•
•

Vi ser gärna att du påbörjat/genomfört minst PGA:s TAU utbildning alt viljan att
göra detta.
Duktig golfspelare
Erfarenhet av barn & ungdomsträning
Ordningsam samt duktig på det administrativa arbetet
Erfarenhet av shop & klubbreparationer är meriterande

Anställning
Vi erbjuder en anställning på heltid över minst 10månader med start i början av 2023.
Varierade arbetstider under året med schemalagda helger. Klubben har kollektivavtal.
Inkom med din ansökan med CV & en presentation av dig själv till idrottsansvarig Joakim
Bäckström via mail jbgolf@pgasweden.golf Har du frågor om tjänsten är du välkommen
att ringa Joakim på 0763-190944 eller maila.
Inkom med din ansökan senast 2022-10-31. Urval sker löpande och anställning kan ske
innan tiden löpt ut.
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