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Tranås Golfklubb söker Pro/Golftränare 

 

Tranås Golfklubb med ca 1000 medlemmar är vackert belägen invid sjön Sommen. 
Banan har en karaktär av blandad skogs- och parkbana med omväxlande layout. 
Klubben bildades 1952 då de första 9 hålen byggdes.1979 blev klubben en komplett 
18-hålsanläggning och idag finns även en 9-håls korthålsbana. Golfrestaurangen 
Norraby Krog är en av Sveriges bästa golfrestauranger och det finns ett hotell vid 
banan som erbjuder övernattning och golfpaket. 
 

Vi levererar bra golf med glädje och engagemang! 
 

Tranås Golfklubb har beslutat att övergå till att driva pro-verksamheten i egen regi och 

söker därför en tillsvidareanställd Pro som blir en viktig del av vårt team. 

 

Vi har en väl fungerande driving range, lokal för träningsstudio, övningshål, chip- och 

övningsgreen samt en niohålig korthålsbana. Den nuvarande Pron driver en välsorterad butik 

och har verkstad och kontor i anslutning till vårt kansli. 

 

Tranås Golfklubb är i första hand en medlemsklubb och styrelsen har arbetat fram en 

långsiktig strategi för stabil tillväxt och utveckling. Tydliga mål gällande banans utformning 

och drift, juniorverksamheten och medlemsrekryterring ska hjälpa oss att skapa en ekonomi 

som ger utrymme för denna utveckling. Proverksamheten kopplat med juniorsatsningen är en 

central del i denna vision. 

 

Hur vi exakt kommer att definiera din roll som Pro är något vi vill utveckla tillsammans. 

Några av våra utgångspunkter inför detta arbete är: 

- Vi bygger ett bra team runt dig som Pro. 

- Vi vill utöka och utveckla vår juniorverksamhet. 

- Klubbens medlemmar i alla åldrar skall erbjudas professionell träning enskilt och i 

grupp. 

- Våra övningsområden behöver förändras och uppgraderas. Detta arbete prioriterar och 

planerar vi tillsammans. 

- Möjlighet till vinterträning ser vi som viktig för klubbens utveckling och 

medlemsrekrytering. 

- I ditt ansvarområde ingår att driva vår driving range och en ”serviceshop” dvs där vi 

tillhandahåller det nödvändiga för att medlemmar och gäster skall få bra dagar på vår 

bana. Vad som skall erbjudas kan vi definiera tillsammans. 

- Du är en nyckelperson och ett viktigt ansikte utåt tillsammans med vårt övriga 

operativa team på klubben. 

- Vi är öppna för en dialog kring arbetsuppgifter och villkor. 

 

Tjänst: Pro/Golftränare 

Kvalifikationer: Formella meriter som tränare med en erfarenhet och ambition att bygga 

en helhet. 

Personlighet: Öppen, positiv och drivande. 
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Placering: Tranås GK. 

Ansökan: CV och ett personligt brev där du gärna får utveckla dina mål. 

Sista ansökningsdag: Urval sker löpande 

Tillträde: 2023 

Lön: Enligt överenskommelse. 

Låter detta som ett intressant jobb för dig? 

 
 

Kontaktpersoner i styrelsen för frågor och för att skicka ansökan: 

Malin Ekeflo malin.ekeflo@teccaworld.com Tel 076-100 64 74 eller  

Harald Åhagen harald@scama.se  Tel 0708-148624 
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