



Tranås Golf Academy söker PGA tränare 

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.  
______________________________________________________

Vill du vara med och bygga upp Tranås Golf Academy  
tillsammans med vår Golfchef Niclas Arwefjäll? 

Niclas var Head Pro i Tranås 1999-2008 och ur den verksamheten kom bla David Lingmerth. 2009-2021 
byggde Niclas upp Ljunghusens stora och framgångsrika elit och juniorverksamhet. Nu kommer Niclas att 
tillsammans med ett nytt team bygga upp Tranås Golf Academy till en bred verksamhet av hög kvalitet för 
både juniorer och vuxna. I klubbens vision ligger en juniorsatsning som en av hörnpelarna. Låter detta 
spännande har du nu chansen att söka jobbet och vara med från start på denna resa. 


Du kommer att ha blandade arbetsuppgifter och ansvarsområden:


- Skapa en bred och högkvalitativ träningsverksamhet med allt från golfkul till elit.

- Vara ansvarig för golfkul, golfskola och stora delar av juniorverksamheten.

- Följa med juniorerna ut på tävlingar och coacha dem på banan.

- Ansvara för skolverksamheten, läger och övriga junioraktiviteter.

- Custom Fitting till kunder och medlemmar

- Nybörjarkurser för vuxna och juniorer

- Demodagar tillsammans med leverantörer.

- Privatlektioner för medlemmar och gäster

- Shop & kansliarbeten

- Verkstadsarbeten


För dig som brinner för golf på alla nivåer tror vi att en bredd och variation i arbetsuppgifterna är precis det 
som gör denna tjänst intressant och rolig. Tillsammans med övriga kollegor i teamet skall vi jobba mot 
klubbens vision 2027. Vår golfchef vill skapa ett team där var och en tar ett eget ansvar för vår 
gemensamma utveckling såväl som det skall finnas utrymme för dig att nå dina personliga mål. Målet är att 
vi tillsammans skapar en av Sveriges bästa Akademier för golf i Tranås. 


_______________________________________________________________________________________


Tjänsten är till att börja med en säsongsanställning på 7 mån (13 mars-13 okt) med möjlighet till förlängning 
till 12 mån).


Vi ser att du kompetensmässigt ska ha gått TAU eller högre tränarutbildning, har egna spelerfarenheter, 
brinner för juniorgolf och att jobba tillsammans i ett team.


Låter detta intressant? 

Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev om varför du skulle vilja vara en del i vårt team. Vi gör 
ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas om vi hittar den rätta.


Kontaktperson: 	

Golfchef 	 	 Niclas Arwefjäll	niclas@tranasgk.se	 Tel: 0708 - 58 42 32


Välkommen med din ansökan.

mailto:niclas@tranasgk.se

