
Timrå Golfklubb bildades 1985 och är Europas nordligaste seasidebana.
Banan ligger i det natursköna deltaområdet vid Indalsälvens utlopp, ca 20 km norr om Sundsvall. 
Banan är ritad av Sune Linde och blev spelklar hösten 1988 och kännetecknas av att det är vatten 
på 17 av 18 hål och ses därför av många som en stor utmaning. 
Klubben har 1 300 medlemmar och varje år besöks klubben av ca 5600 greenfee gäster.
Timrå Golfklubb är en aktiv klubb med mycket spel och tävlande av våra medlemmar. 
År 2009 blev Timrå Golfklubb utsedd till årets golfklubb i Sverige.
Golfklubben är just nu inne i ett spännande arbete med utveckling av banan samt inte minst planering och 
ombyggnation av övningsområdet för att kunna erbjuda bättre och roligare träning med den senaste tekniken
I samband med detta vill vi göra en satsning på juniorverksamheten, men också på medlemsträning generellt. 
Till vårt lag söker vi nu dig som vill vara med att utveckla denna satsning. 

Vi ser gärna att du är följande person:
• Du brinner för att arbeta med barn och ungdomar och har en dokumenterad                       
erfarenhet av en framgångsrik ungdomsverksamhet. 
• Du är en glad och social person
• Du har genomfört PGA:s tränarutbildning
• Du har ett intresse för custom fitting
• Du är ambitiös och strukturerad
• Har du egen erfarenhet från tävlingsgolf på Elitnivå ser vi det som en fördel

Dina ansvarsområden kommer att vara följande:
• Ansvarig för att planera och genomföra all ungdomsverksamhet knatte- och juniorverksamhet
• Ansvarig för medlemsträning och privatlektioner
• Ansvarig för nybörjarutbildning
Du kommer att jobba i nära samarbete med Klubbchef och Course manager. 
Tjänsten är med tillträde 1 maj 2017 eller efter annan överenskommelse
 
Sista ansökningsdag är 31 oktober 2016. 
Maila din ansökan med CV till timragk@telia.com
Är du intresserad av tjänsten eller har frågor? kontakta
Per Engström VD/Klubbchef timragk@telia.com 070-5629292 
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