
Schiager – de Sousa Golf AS og Grini Golfklubb søker pro til 
sitt team 
 
 
Vi er ute etter en ny pro til teamet vårt – er du den rette personen for vårt team? 
 
Informasjon om Schiager – de Sousa Golf:  
 
Schiager – de Sousa Golf AS blir drevet av Knut Schiager og Fredrik de Sousa.  
Vi har siden 2017 hatt driften av proshopen og all undervisning på Bærum Golfklubb. 
Fra og med 2022-sesongen har vi ekspandert, hvor vi nå også har driften av proshop og 
undervisning på Grini Golfklubb.  
I tillegg har vi et tett samarbeid med Drammen GK der vi leverer varer til proshopen. 
 
For 2023-sesongen søker vi nå etter en prokollega som kan gå inn i teamet vårt og bli 
ansvarlig / headpro for vår avdeling på Grini Golfklubb som ligger 15min utenfor Oslo 
sentrum: https://grinigolfklubb.no 
 
Hva er vi ute etter:  
 

- Utdannet PGA trener / PGA trener i utdanning 
- En som kan være hovedansvarlig på gitte områder 
- Positiv, åpen, ærlig og imøtekommende person 
- Må regne med et høyt tempo på jobb med forskjellige arbeidsoppgaver 
- En som både ønsker å jobbe i team og som tar initiativ og er selvstendig 
- Har gode organisatoriske egenskaper og som er villig i å ta i et tak 
- Som har lyst til å utvikle seg og som ønsker seg en stabil arbeidsplass over flere år i 

teamet vårt 
- En som har lyst å jobbe med varierte arbeidsoppgaver (protimer, nybegynnerkurs, 

juniortrening, klubbtrening, bedriftstrening, shop, custom-fitting m.m) 
 
Hva tilbyr vi:  
 

- En lærerik stilling i en stor og aktiv golfklubb: Grini Golfklubb 
- Alle ledd i undervisning (medlemstrening, 1-1 timer, VTG, bedriftstrening, 

juniortrening m.m.) 
- Både faste gruppetreninger og muligheter for å skape egne kurs   
- Hverdagen består også av shop, frontdesk, customfitting m.m. 
- Gode treningsfasiliteter 
- Bidra i planlegging, ansvare for konkrete områder, samarbeide tett med klubbens 

ledelse og Schiager – de Sousa Golf 
- Et meget godt arbeidsmiljø 
- Store muligheter for riktig person 

 
Vi ønsker å komme i kontakt med deg som føler at dette kan være den rette plassen for å ta 
ditt neste steg i trenerkarrieren og som ønsker å være med i teamet vårt så raskt som mulig. 



Du kan sende inn din søknad til proshop@bmgk.no eller om du har noen spørsmål kan du 
kontakte oss på:  
Fredrik de Sousa – (+47) 463 20 597 
Knut Schiager – (+47) 908 56 501 
 
Vi vurderer søknader fortløpende og ønsker din søknad så fort som mulig. 
 

 
 

   


