
 

 

Rya Golf Academy söker passionerad och ambitiös tränarassistent 
Från och med säsongen 2023  
 

Vi söker dig, som är utbildad Pro eller vill bli Pro golftränare. Vi erbjuder dig att bli en betydelsefull del av vårt team 

och att du vill åka med på vår resa i strävan om att bli bästa lektions- och kursverksamhet! 

 

Golf runt Rya är hundraprocentigt anpassat för golffantaster året om. Lönepotentialen är hög för rätt kandidat och 

vi arbetar med de bästa tekniska golfhjälpmedelna som finns på marknaden, som exempelvis TrackMan, deWiz, K-

Motion, FocusBand och Airofit. Rya Golf Academy drivs av FOCUSFLOW samt Golf by Head Pro - Ronnie Lindeskov. 

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att: 

• Tillsammans med Head Pro bedriva junior- och knatteträning  

• Erbjuda lektioner både enskilt och i grupp  

• Custom fittings och events  

• Golf Camps på klubben 

• Föreläsningar och TrackMan-events 

• Fungera som ambassadör för de golfrelaterade produkter som säljs (NordicHeat, Airofit etc).  

• Egna spel samt spelutveckling 

Det är avgörande för oss att du har förmågan att ta initiativ, ett positivt sinne och en stor mängd motivation att vilja 

att utveckla dig själv till att bli bäst! Vi söker dig som har en stor passion för golf som smittar av sig på omgivningen. 

Vi kommer att investera hårt i att utbilda dig i de verktyg vi använder inom det unika 360-graderssystemet, 

vilket  används i undervisningen för att du ska kunna leverera lektioner på alla högsta nivå. 

 

Golf Pro-jobbet är en livsstil vilket medför att vi hoppas att strävar efter att blir en del av ”familjen” - allt för att vi 

ska lyckas tillsammans. Det är viktigt för oss att din vardag på Rya Golf Academy präglas av en hög professionell 

nivå, men samtidigt att du välkomnar att vara en del av ett roligt och spännande team. 

 

Är det dig vi letar efter och vill med på denna svingande resa? 

Vid ansökan eller övriga frågor, maila info@focusflow.se senast den 26 mars eller ring 0045 2349 3096. Vi 

ser fram emot att höra från dig!  

Bästa hälsningar,  

 

Head Pro, Ronnie Lindeskov (se mer på hemsida www.Ronnie Lindeskov.dk) 

 

 

 

 

mailto:info@focusflow.se


 

 

Om Rya sea side golf - Rya Golfklubb bildades 1934 och är beläget otroligt 

vackert vid Öresunds strandkant. 18 hål på Old Course och 6 hål på East 

Course. Klubben är på kraftig framåtmarsch och vi vill återta vår plats som en 

av de självklara banorna i Sverige att besöka och vara medlem på. På 

anläggningen finns idag en stor uppskattad juniorverksamhet, serie och elitgolf, 

shop, studio, range, övningsområder och en bana i toppklass. Kraven vi ställer 

på dig är att du skall vara ambitiös, socialt begåvad, vilja vara en i teamet som 

utvecklar klubben samt göra så att träningsverksamheten andas samma driv 

framåt som hela klubben just nu gör. Stor vikt kommer även läggas på din syn 

hur vi tillsammans kan utveckla vår Juniorverksamhet som är en viktig del för 

klubben. 

 


