Stensballegaard Golfklub søger A-Pro med tiltrædelse ca. 1. marts 2019.

_____________________________________________________________________________
Stensballegaard Golfklub søger ny PGA træner, som i tæt samarbejde med klubbens bestyrelse, sekretariat
og udvalg brænder for at medvirke til den fortsatte udvikling af Stensballegaard Golfklub og det enkelte
medlem.
Vores nye træner får blandt andet følgende opgaver: Planlægning og afholdelse af begynder-, junior- og
elitetræning samt dertil hørende aktiviteter i samarbejde med de respektive udvalg. Planlægning og
afholdelse af fællestræning og individuelle lektioner for klubbens medlemmer. Deltagelse i planlægning og
afholdelse af klubbens udadvendte aktiviteter som f.eks. medlemsrekruttering, herunder klubbens
nybegyndere, medlems- og sponsorarrangementer, Company Days, Åbent-Hus- arrangementer og øvrige
klubarrangementer. Deltagelse i nærmere aftalt udvalgsarbejde og koordineringsmøder. Koordinering og
optimering af klubhusets aktiviteter i samarbejde med Manageren.
Vi kan tilbyde dig: En spændende og alsidig arbejdsdag på et internationalt anerkendt Golfanlæg, med stor
frihed under ansvar i et godt socialt- og fagligt miljø, hvor vi lægger vægt på kvalitet, tillid, respekt,
ansvarlighed samt humor og høj service. En klub med en engageret bestyrelse, som ønsker en attraktiv og
driftig golfklub.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•

•

Er PGA-uddannet
Kan tage ansvar for hele opgaven
Brænder for dit job og det at gøre en forskel
Er inspirerende i undervisningen og kan skabe begejstring og glæde blandt klubbens medlemmer og
gæster.
Er indstillet på, at jobbet kræver ekstra timer i hovedsæsonen.
Er en serviceminded, positiv og imødekommende person, der altid vil bidrage til et godt miljø i
klubben.

Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer og erfaring. Der er tale om en funktionæransættelse.
Lyder det interessant, så kontakt vores Club Manager, Holger Westman på 42678406, eller send en
ansøgning med CV på hw@stensballegaardgolf.dk
Samtaler afholdes løbende til den rette kandidat er fundet.
_____________________________________________________________________________
Stensballegaard Golfklub har ca. 800 medlemmer, et nyt og moderne klubhus med Restaurant, kontor,
proshop (forpagtet ud) og mødelokaler. Klubben råder over en 27 hullers mesterskabsbane i absolut
topklasse beliggende i Horsens. Derudover har klubben en 9 hullers par3-bane samt træningsbane og
indspilsområder i international topklasse.
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