Hillerød, den 4. september 2018

Hillerød Golf Klub søger træner-elev.

Har du drømmen om at blive professionel golftræner? – så har du nu muligheden for at realisere
den ved at tage uddannelsen i Hillerød Golf Klub.
HGK er en stor klub med mere end +1250 aktive medlemmer, en stor ungdomsafdeling og en
meget stærk eliteafdeling, der hvert år blander sig i toppen både i regionale og nationale
mesterskaber. Vi har en meget flot og kuperet 18 hullers bane, 6 hullers par 3 bane og meget fine
træningsfaciliteter overalt. Vi har et bredt udbud af holdtræning, individuel træning,
kursusaktiviteter, golfrejser m.v. til alle vores medlemmer, og det benyttes flittigt.
Dine arbejdsopgaver
Du vil blive uddannet i alle facetter af jobbet som golftræner – undervisning af hold, individuelle
lektioner på alle niveauer, træning af såvel ungdom- som elitespillere, og du skal deltage i
company days, i udvalgsarbejde, sæsonplanlægning, rejseplanlægning og meget mere. Du vil skulle
samarbejde tæt med vores Pro og alle andre i staben i klubben om at skabe de bedste forhold for
vores medlemmer og gæster.
Dine forudsætninger
Du skal være fyldt 18 år og have bestået en af flg. uddannelser: Studentereksamen, HTX, HHX eller
HF. Der er et HCP krav på max 4,0 for såvel damer som herrer.
Du skal have et godt humør, være åben og social, kunne tage initiativ til og ansvar for opgaver – og
have stor lyst til at lære alle at spille bedre golf.
Til gengæld vil du få en uddannelse i en klub, som er meget aktiv på alle områder og har et meget
stort og veludbygget socialt liv, der gør det til et godt sted at være.
Din kontrakt vil blive udarbejdet i overensstemmelse med dansk PGA’s regler og retningslinjer, og
vi forventer ansættelsesstart pr. 1. marts, 2019.
Du bedes sende din ansøgning til: manager@hillerodgolf.dk, snarest muligt.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Pro Kristian Mangor – 2685415 eller
Klubmanager Kim Hyrzkov – 20200244.
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