FÖR VERKSAMHET I EGEN REGI:

PGA-utbildad tränare sökes
till Vallda G&CC

Träningsverksamheten på Vallda Golf & Country Club – en av Sveriges
bästa golfanläggningar – skall bli ännu bättre! Vi söker därför en PGAutbildad tränare som i egen regi skall driva och utveckla Valldas
träningsverksamhet.
För dig som möter kvalifikationerna kan vi erbjuda enastående goda förutsättningar för att driva
ditt eget golfträningsföretag, på en av Sveriges mest framstående golfanläggningar med perfekta
träningsområden.
Vi söker dig som är utbildad PGA-tränare och vill bedriva golfträningsverksamhet i egen regi. Det är
en fördel om du har drivit företag och liknande verksamhet tidigare, men inget krav.
Vi förväntar oss däremot att du är en mycket driven, kreativ och ambitiös person som känner stor
lust att utveckla en redan bra träningsverksamhet och lyfta den till nya nivåer.
Du som söker ska ha lätt för att skapa kontakt med människor och få folk runtom dig att trivas.
Vi värdesätter också ordning och reda, pliktrohet och framåtanda. På Vallda G&CC är vi ett positivt
och alert gäng som välkomnar dig och ser fram emot att samarbeta med dig.
Vi erbjuder:
•
Fördelaktiga hyresvillkor på en av Sveriges främsta golfanläggningar.
•
Möjlighet att bygga din egen träningsverksamhet i god harmoni med Vallda G&CC filosofi
och högt ställda kvalitetskrav.
•
En förstklassig träningsanläggning.
•
En modern, året-runt studio med den senaste tekniken.
•
Möjlighet att starta din egen akademi.
•
Möjlighet att bedriva klubbförsäljning i egen regi.
•
Verksamheten skall bedrivas inom ramen för Vallda G&CCs policies och innehålla juniorträning.
Sänd in din ansökan och en presentation av dig själv, senast xx.xx 2022
Mail: Patrik Fredriksson, klubbchef: patrik@valldagolf.se • Tel: +46 707 612 727

Vallda Golf & Country Club - Väskustens Skotska Inlandslinks
Vår unika bana rankas som en av Sveriges tio bästa. En klassisk skotsk inlandslinks,
minutiöst välskött och vacker, ritad av Englands mest legendariska golfarkitektfirma.
En spännande bana, full av atmosfär och roliga utmaningar för alla typer av spelare.
Vallda Golf & Country Club erbjuder något alldeles unikt i svensk golf – en högteknologisk bana som doftar ljuvligt av klassisk, skotsk golf och är helt och hållet sprungen
ur den skotska golftradtionen, fastän belägen på den vackra, svenska västkusten.
Vallda G&CC ligger i den natursköna Valldadalen i Kungsbacka kommun, ca 25 min
ifrån Göteborg.
För mer info om Vallda G&CC: valldagolf.se

Vallda Golf & Country Club är en del av koncernen
Ernst Rosén, en av de största privata fastighetsägarna i Göteborg. Bolaget grundades på 50-talet
av justbyggmästaren Ernst Rosén och idag är
fjärde generationen verksam i bolaget. Ernst Rosén
bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter i de
centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum.
I koncerneningår, förutom Vallda Golf & Country
Club, även Barsebäck Resort, Aranäs AB, Flodén
Byggnads AB, Örgryte Bostads samt hotell- och
konferensanläggningen Nääs Fabriker.

