Atlungstad Golf er et 18-hulls golfanlegg designet av den kjente golfbanearkitekten Dave
Thomas LTD. De første 9 hullene nede ved Mjøsa ble tatt i bruk i 2006, hele 18-hullsanlegget ble
åpnet for spill sommeren 2007. Atlungstad Golf er et veldrevet golfanlegg med god vekst og
utvikling. Pr dags dato har vi 1230 aktive medlemmer.

Assisterende pro engasjert fra 1. april–30. sept -21, muligheter for forlengelse.
Vi søker en engasjert og initiativrik PGA-instruktør som vil være med å videreutvikle
Atlungstad Golf (fulltid). Vi søker en sosial og kvalifisert person som kan tilføre oss
ønsket kompetanse. Den engasjerte må være forberedt på travle dager i et hektisk miljø.
Hovedoppgaver vil være juniortreninger, VTG-kurs med oppfølging, gruppetreninger og
individuelle leksjoner. Det vil også være noe arbeid i proshop/servicepunkt. Vi tilbyr et
variert arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.
Vi ønsker du som:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Er utdannet innen PGA eller lignende
Brenner for dine oppgaver og er engasjert
Ønsker å rekruttere, ivareta og utvikle golfspillere i alle aldre
Er en lagspiller som ønsker å arbeide i team
Er arbeidsom og som gjennomfører planlagt arbeid
Er sosial og har god sosial kompetanse
Er en glad og utadvendt person
Kan kommunisere på norsk eller svensk og behersker engelsk
Kan golfen sine verktøy, herunder golfbox, proplanner m.m.

Atlungstad Golf tilbyr:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sesongsansettelse 6 måneder (med mulighet for forlengelse) i en aktiv golfklubb
Konkurransedyktige lønns-og arbeidsbetingelser
Spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø/team
Svingstudio med TrackMan og balansematte for leksjoner
Custom fitting sammen med headpro

Tillegg: Vi søker også etter en deltidsengasjert ifht daglig drift av Disponenten, et
serveringslokale med 5 dobbeltrom tilhørende. Forberedelser og gjennomføring av
selskaper, renhold m.m.
Søknadsfrist 20. Januar 2021
Ved evt spørsmål til engasjementet, kontakt Headpro Gabriella Andrén Gundersrud:
gabriella@atlungstadgolf.com
+47 993 17 767
Søknad sendes til Daglig Leder Pål-Jan Stokke.
manager@atlungstadgolf.com
+47 905 31 870

