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Tjänst: 

PGA tränare 
Anläggning: 

Mora Golfklubb 
Tillträde: 

Enligt ök. 
Sista ansökan: 

Löpande/Snarast 
Lön: 

Enligt överenskommelse 
 

Beskrivning av tjänsten 
Mora Golfklubb med ca 900 medlemmar är vackert belägen intill Österdalälven. Banan är 18 
hål och en relativt smal skogsbana, med inslag av vatten. Klubben bildades 1980. Golfklubben 
erbjuder både golfrestaurang samt vackert belägna ställplatser vid älven. Vi har Driving range 
samt även en korthålsbana. 

Vill du vara med och utveckla vår PRO-verksamhet och bygga upp vår Juniorverksamhet? 

Ett av klubbens högt prioriterade områden är att utveckla juniorverksamheten samt även 
kurs-& lektionsverksamhet.  Du kommer att ha blandade arbetsuppgifter och 
ansvarsområden: 

• Skapa en bred & högkvalitativ träningsverksamhet med allt från golfskola till elit. 

• Vara ansvarig för golfskola och stora delar av juniorverksamheten. 

• 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. 

• Verkstadsarbeten. 

För dig som brinner för golf på alla nivåer tror vi att en bredd och variation i 
arbetsuppgifterna är det som gör tjänsten intressant. Vår klubbchef vill skapa ett team där 
var och en tar ett eget ansvar för vår gemensamma utveckling. 2025 väntar SM i Dalarna och 
till dess så vill vi utveckla både banan, klubben & värdskapet.  

Tjänsten är en säsongsanställning på 7 mån (15 mars-15 okt).  

Vi ser gärna att du kompetensmässigt har 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: 
Klubbchef Jenny Liljeblad     E-post: jenny.liljeblad@moragk.se   Tel: 070-890 08 53 

https://www.tranasgk.se/
mailto:jenny.liljeblad@moragk.se

