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PGA-instruktör till NIU-golf på Bildningscentrum Facetten
Åtvidaberg kommun

Golfinstruktör/Golftränare
Kommun: Åtvidaberg

Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Om jobbet
Åtvidabergs kommun ligger mitt emellan kust och storstad med goda kommunikationer och
pendlingsmöjligheter. Här får du tillgång till vacker natur och ett rikt friluftsliv. Inom
kommunen arbetar runt 900 engagerade medarbetare tillsammans för att medborgarna ska
få bästa möjliga service. Varje medarbetare är en viktig del i kommunens arbete som präglas av framåtanda och mod att prova nya, hållbara lösningar. Vi lär av 
varandra och tar tillvara på kompetenser inom organisationen. I Åtvidabergs kommun får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Åtvidabergs förskolor 
och skolor arbetar för att ge barn och ungdomar en bra start i livet. Våra framgångsfaktorer är ett aktivt pedagogiskt ledarskap, en lärande organisation, tidiga 
insatser och tillgängliga lärmiljöer.

På Bildningscentrum Facetten finns sju nationella program, samt golf- och
fotbollsinriktningar. Vi har elever från ett 40-tal kommuner och en god gemenskap där “alla
känner alla”. Vi är en utåtriktad skola som varvar traditionell undervisning med studiebesök,
föreläsare och samarbetsprojekt med näringslivet och det närliggande samhället.

Vi söker nu en golfinstruktör till Bildningscentrum Facettens NIU-golf. Målet med golfgymnasiet är utbilda golftalanger och ge dem förutsättningar att bli 
morgondagens stjärnor. 
I ditt uppdrag som golfinstruktör ingår planering, genomförande och uppföljning av golfundervisningen på NIU. Det ingår även mentorskap till golfelever. I rollen 
som golfinstruktör förväntas du att samverka övrig personal på skolan samt samarbetspartners inom golfverksamheten.

Vi söker dig som utbildad PGA-instruktör och det är meriterande om du är legitimerad lärare i specialidrott. Vi ser gärna att du erfarenhet av att arbeta med 
ungdomar med elitsatning inom idrott. Du är trygg och stabil och en har god pedagogisk insikt i din roll som instruktör. Vidare ser vi att du har lätt att anpassa dig 
efter förändrade omständigheter och har en god förmåga att samarbeta med andra.

Om anställningen
 1 - 2 tillsvidareanställningar på 50 - 100 %. Tillträde i augusti 2023, eller enligt överenskommelse. 

Välkommen med din ansökan senast den 19 februari.

I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande 
som bidrar till detta.

Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med 
denna annons.



2023-02-13 12:13 PGA-instruktör till NIU-golf på Bildningscentrum Facetten - Åtvidabergs kommun - Platsbanken

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27118371 2/2

Om anställningen
Lön
Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor
Heltid

Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Åtvidaberg i Östergötlands län.

Arbetsgivaren
Åtvidabergs kommun

http://www.atvidaberg.se/

Postadress
Åtvidabergs kommun
Box 206
59725 Åtvidaberg

Kontakt
Mikael Nord, Rektor
mikael.nord@utb.atvidaberg.se

Andreas Malmqvist, Biträdande rektor
andreas.malmqvist@utb.atvidaberg.se

Helena Wigg, Sveriges lärare
helena.wigg@utb.atvidaberg.se

Annons-Id: 27118371
Publicerad: 6 februari 2023, kl. 13.32

Sök jobbet
Ansök senast 19 februari (om 6 dagar)

Ansök via arbetsgivarens webbplats

https://www.atvidaberg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen?rmpage=job&rmjob=1064
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