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Hooks Golfklubb söker en idrottsansvarig till 100% 

Hooks Golfklubb 

Hooks Golfklubb är inte "bara" en golfbana. Tillsammans med Hooks Herrgård erbjuder vi ett 
totalkoncept för bästa möjliga golfupplevelse! Hos oss kan Du uppleva två 18-hålsbanor med helt 
olika karaktärer. 

En vacker och öppen Parkbana som ligger utmed Hookasjön och en Skogsbana som går genom delvis 
tät skog och med en "trolsk" atmosfär. Klubbhuset är beläget i den "gamla logen" som renoverats 
och gett klubben fina lokaliteter såsom golfcenter, omklädningsrum, bastu, shop och Bistro. Allt för 
klubbens och gästernas bästa. 

Klubben har idag 1 400 medlemmar. En styrelse med underliggande kommittéer, en anställd 
klubbchef på heltid samt en 50% ekonomitjänst.  

Vi söker nu en idrotts/junioransvarig. Vi ser gärna att sökanden har kunskaper i golf, besitter en hög 
social kompetens med serviceinställning, är flexibel och gillar att ha kontakt med människor. 

Du kommer bl.a. att ha ansvaret för planering av det dagliga arbetet med vår junior och 
ungdomsverksamhet. Du kommer jobba med administrativa uppgifter och förväntas ge service till 
klubbens kommittéer och medlemmar. Du kommer ansvara för tillsättning av ledare till vår knatte 
och juniorverksamhet samt utbilda och kommunicera till föräldrar för att skapa engagemang i ex. 
föräldragrupper. Du kommer arbeta nära vår Klubbchef som du också rapporterar till. 

Utöver ovan kommer du ansvara för kommunikation med förbund och andra klubbar rörande junior 
och ungdomsverksamheten. Löpande kansliuppgifter såsom telefon, mejl och medlemsfrågor är 
också en del av din vardag. 

Vi söker en socialt engagerad och strukturerad person som har en god förmåga att planera. Du är 
samtidigt flexibel och innovativ då vi gärna ser att tjänsten ständigt utvecklas. Erfarenheter från 
tidigare likvärdiga uppdrag, god IT kunskap, Office programmen, social media och golfens IT system 
(GIT) är meriterande. Har du en PRO-utbildning ser vi det som extra plus. 

Tillträde sker vinter/vår 2023 efter överenskommelse. Arbetstiden är schemalagd och kan även 
omfatta helger. Anställningen omfattas av kollektivavtal. 

Låter det intressant? Då är du välkommen att mejla in din ansökan med personligt brev och C.V till 
klubbchefen anders@hooksgk.se 

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval och tjänsten 
kan komma att tillsättas omgående. 
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta vår klubbchef Anders Engström 0702-774238 


