PGA trænerelev til Hedeland Golfklub

Hedeland Golfklub søger en PGA elev. Klubben har omkring 1600 medlemmer og bare én træner.
Der rådes over en naturskøn 18 hullers bane og en 9 hullers par 3 bane. Desuden er der gode
træningsfaciliter og 400 m2 indendørs træningshal. Der er et godt arbejdsmiljø i klubben hvor vi
har tæt samarbejde mellem, træner, klubmanager, greenkeeper, bestyrelse, udvalg og restaurant.
Din hverdag vil forgå i samarbejde med A-pro Stig Schwarz.
Som elev får du en 3-årig uddannelse, hvor du bliver uddannet PGA træner, og du får en Akademi
Økonom i Oplevelses Økonomi med 60 ECTS Point.
Du skal være fyldt 18 år ved kontraktens ikrafttræden. - Du skal have bestået studentereksamen,
HHX, HF, HTX, EUX, STX eller tilsvarende. - Du skal have et officielt DGU-registreret hcp på: max.
4,0 som mand og max 6,0 som kvinde. – En forudsætning for optagelse på uddannelsen er
gennemført junior-/begyndertræner uddannelsen og (GTU) grundtræneruddannelsen. Du er dog
meget velkommen til at kontakte os, selvom du ikke har gennemført disse uddannelser.
Du er synlig, udadvendt, glad for at arbejde med mennesker, selvstændig, arbejdsom,
serviceminded og har et godt humør. Du har lyst til at lære alt om golf og om at lære fra dig. Du
er klar til at arbejde i et sæsonpræget job, med mange timer i golfsæsonen (april - oktober) og
mindre aktivitet i vinterhalvåret. Du er motiveret til at forbedre spillere på alle niveauer. Dine
primære arbejdsopgaver: holdundervisning, juniortræning, begyndertræning, kurser for
medlemmer, privat lektioner, club-fitting, salg og reparationer, men kan også omfatte:
administration, herunder markedsføring, planlægning og koordinering af arrangementer og
receptionsarbejde.
Løn og ansættelsesforhold efter aftale. Ansættelsesstart er marts/april - 2022
Hvis du kan se dig selv i et positivt og udviklende miljø, med afvekslende opgaver og en hverdag
der aldrig er ens, ser jeg frem til at høre fra dig. Ansøgning bedes sendes til:
Hedeland Golfklub, Stærkendevej 232A, 2640 Hedehusene,
Mrk. PGA-elev ELLER via mail til: vicente@hedeland-golf.dk
Ansøgningsfrist fredag d. 18. marts 2022.

For yderligere information kontakt forretningschef Vicente Danielsen tlf. 4613 6188/2218 6994.
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.
Læs mere om golftræneruddannelsen her: http://www.pga.dk/dk/uddannelse/elevuddannelse/

Hedeland Golfklub er beliggende i det naturskønne og rekreative område Naturpark Hedeland sydøst
for Roskilde. Klubben råder over 18 huls golfbane, 9 huls par3 bane, gode trænings- og
klubhusfaciliteter, sekretariat samt populær cafe. Klubben har ca. 1600 medlemmer og banen gæstes
hvert år af ca. 5.000 greenfee gæster.

