SÖKER PGA UTBILDAD TRÄNARE
Norrköping Söderköping golfklubb (NSGK) är sedan sammanslagningen av Norrköpings GK och
Söderköpings GK en av Sveriges största golfklubbar med två anläggningar och sammanlagt 45 hål.
Klinga med 18 hål i ett fantastiskt eklandskap och Hylinge med 27 hål i underbar miljö vid Göta
kanal. Klubben som också är en av Sveriges äldsta grundades redan 1928 och blandar tradition med
vision. Årligen spelas det totalt ca 90000 golfrundor på våra tre banor och vi har i dagsläget ca 6200
medlemmar varav ca 5200 bor i närområdet.

Träningsverksamheten på NSGK - en av Sveriges största golfanläggningar, skall bli ännu bättre! Vi söker därför en driven PGA
utbildad tränare som vill vara med och utveckla NSGK.
Vi söker nu dig som vill lära ut golf på alla nivåer och förväntar oss att du är en mycket driven och
ambitiös person som vill fortsätta att utveckla vår redan idag väl fungerande verksamhet.
Som tränare på Norrköping Söderköping GK ingår du i ett tränarteam som tillsammans ansvarar
för att driva och utveckla den idrottsliga verksamheten på klubben med fokus på träning och
utbildning. Våra tränare är en naturlig och viktig pusselbit för framgången av våra två välsorterade
Golfstorebutiker där fokus ligger på custom fitting och försäljning av golfutrustning.
Du som söker är:
En lagspelare som har lätt för att samarbeta med din omgivning
Har flera års erfarenhet som golftränare
Är engagerad, bidrar och är öppen för nya idéer
Har relevant tränarutbildning som exempelvis TAU eller HTU
På Norrköpings Söderköping Golfklubb är vi ett kompetent och drivande team på alla positioner.
Tillsammans strävar vi ständigt mot att förbättra upplevelsen för våra medlemmar, gäster och
partners med golf, glädje och gemenskap som ledord på våra två golfanläggningar, Klinga och
Hylinge.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skickas till fredrik@nsgk.se. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor går det bra att kontakta Fredrik Lager, fredrik@nsgk.se, 011-15 82 48
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