
 

 
 

Mölle Golfklubb söker PGA HEAD PRO / KANSLI 
 

 
Längst ut på spetsen av Kullaberg i Nordvästra Skåne omringad av klippor och hav finner du Mölle 

Golfklubb. En klubb som bildades 1943 som nr 27 i Sverige och som invigdes av dåvarande kronprins 

Gustaf Adolf. 

Hos oss får du en lite annorlunda golfupplevelse på en bana med tradition som är både utmanande och rolig 

och med sitt läge i Kullabergs naturreservat skapar en upplevelse som får många att vilja komma tillbaka. 

Vi vill påstå att vi har Sveriges vackraste golfbana! 

Mitt i parken och endast 75 m från första tee ligger Kullagårdens Wärdshus som innehåller 16 hotellrum 

och den mysiga restaurangmiljön erbjuder både inom- och utomhusbord.  Wärdshuset har anor ända sedan 

Tycho Brahes tid. 

 

Vem söker vi? 

Mölle Golfklubb har idag drygt 800 medlemmar med ett begränsat träningserbjudande anpassat till 

högsäsong. I syfte att bredda vårt träningserbjudande söker vi nu en ny Head Pro som tillsammans med vår 

Honorary Head Pro ska skapa en året runt baserad träning. Vi söker dig som är PGA utbildad och har minst 

5 års erfarenhet av att träna juniorer och seniorer men vi söker även en entreprenör som är med och 

utvecklar vår shop- och kansliverksamhet. Att vara en duktig golftränare är viktigt men du behöver även 

vara en duktig administratör som kan assistera vår klubbchef i en mängd olika frågor.  

 

Vi har satt målen högt och det finns en stor ambition i att utveckla hela verksamheten där vårt 

träningserbjudande blir centralt. Vi är övertygade om att den person vi anställer kommer att bidra till att: 

 

• vi ökar vårt medlemsantal 

• vi utökar och utvecklar vår juniorverksamhet 

• klubbens medlemmar erbjuds en attraktiv träning året ut, enskilt eller i grupp, utomhus eller 

inomhus 

• vi utvecklar vår shop- och drivingrangeverksamhet 

Du blir en nyckelperson i att, tillsammans med vår Honorary Head pro, skapa ett attraktivt 

träningserbjudande och du blir ett viktigt ansikte utåt tillsammans med vårt övriga operativa team på 

klubben. 

Ansökan:  CV och ett personligt brev mailas till klubbchef@mollegk.se 

Sista ansökan:  Löpande urval/Snarast 

Tillträde:  Enligt överenskommelse slutet av 2022, början av 2023 

Lön:  Enligt överenskommelse 

 

 

Du är välkommen att kontakta vår klubbchef Ulf Jerlebo, tfn +46 76 834 75 20,  klubbchef@mollegk.se om 

du har frågor om tjänsten. 

 

 

Välkommen med din ansökan! 
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