Svendborg Golf Klub søger PGA golftræner
Kan du undervise golfspillere på alle niveauer fra begyndere til elite?
Kan du formidle glæden ved spillet, kombineret med at spillernes golffærdigheder udvikles?
Har du en brændende interesse i at udvikle klubben og være medvirkende til det attraktive klubliv,
som skabes gennem de gode relationer til medlemmer og gæster?
- så er det din profil vi søger til en stilling i Svendborg Golf Klub.
Om klubben
Klubben er bygget op omkring 27 huller, fordelt på en 18-hullers bane og en 9-hullers bane, en par
3-bane, drivingrange med delvis overdækning, øvebunker, indspilsområde i tre niveauer, og to
træningsgreens. Der ud over råder vi over et velfungerende og moderne klubhus, med indbygget
proshop, samt en helt ny bygning til bagskabe.
Klubben har 1.200 medlemmer og kan fejre 50-års jubilæum i 2018. Vi fokuserer på at skabe de
bedste rammer for medlemmer og gæster og arbejder blandt andet med en strategi for udnyttelse
af potentialet i Landsstævnet 2021, som afholdes i Svendborg.
Ønsket trænerprofil
Vi søger en person som vil engagere sig i klubben og i samarbejde med bestyrelse, udvalg og
ansatte, skabe rammerne for en klub, hvor det sociale liv er i højsædet i en kombination med
topprofessionelle løsninger for blandt andet medlemsrekruttering, afvikling af companydays og
servicekoncept.
Klubbens fokuspunkter er:
• Samarbejde med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner, med henblik på at skabe et
rekrutteringsgrundlag for juniorer
• Juniorafdelingen, hvor træning og aktiviteter skal skabe glæde, spillelyst samt udvikling
• Den gode begyndelse for nye medlemmer i samarbejde med begynderudvalget. Herunder
hurtigforløb, kørekort og etablerede golfspillere, som kommer til klubben udefra
Hertil kommer en række velkendte opgaver som f.eks. træning og koordinering af hold under
sportsudvalget, afvikling af klubarrangementer og companydays, uddannelse af hjælpetrænere til
begynder- og juniortræning, deltagelse i koordinationsmøder med ledelsesgruppe, frivillige og
diverse udvalg samt samarbejde med de mange frivillige i klubben.
Jobbet vil være sæsonpræget med en del mere at se til i sommer- end vinterperioden.
Svendborg Golf Klub tilbyder:
Løn og ansættelsesforhold efter aftale
Ansættelsesstart
Januar 2018
Ansøgning
Ansøgning og CV sendes til vores sekretariatschef Emil Nutzhorn på en@svendborg-golf.dk
snarest muligt og senest 1. september 2017
Indkaldelse samt samtaler sker fra medio september.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Emil Nutzhorn på 30 74 35 10 eller bestyrelsesmedlem Jan Find Petersen på 40 95 10 74
Tordensgårdevej  Sørup  5700 Svendborg  Tlf. 62 22 40 77
info@svendborg-golf.dk  www.svendborggolfklub.dk

