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Svendborg Golf Klub søger ny træner & klubudvikler 

med stærke organisatoriske og sociale kompetencer  
 

Stillingsbeskrivelse: 
Vi tilbyder en helårsstilling på funktionærlignende vilkår med overvægt af arbejdstid i 

perioden 1.3. – 31.10. og med en afspadsering i vinterperioden. 

 

Arbejdsopgaver: 

 

• Undervisning af klubbens begyndere, juniorer og individuel træning af 

klubbens medlemmer og gæster 

• Videreudvikling af klubbens forskellige forretningsområder/udvalg  

• Rekrutterings- og fastholdelses initiativer  

• Udvikling, planlægning og gennemførelse af forskellige typer 

træningsinitiativer for klubbens medlemmer 

• Sponsorudvikling og -pleje 

• Udvikling, planlægning og gennemførelse af Company Days og andre relevante 

firmaarrangementer 

• Videreudvikling af det sociale miljø i klubben, herunder aktiv deltagelse i 

klubbens relevante udvalg 

• Klubadministration i samarbejde med den daglige leder 

 

Faglige kompetencer: 

Du skal være uddannet PGA Professional eller færdiggøre uddannelsen senest 1.3.2020. 

 

Personlige kompetencer: 

Som den centrale figur i klubben forventer vi, at du er 

• service-minded, engageret, involverende, synlig og god til at kommunikere 

med medlemmer, frivillige, gæster og kolleger 

• parat til at hjælpe, hvor det kræves, da alle hjælper alle, når der er behov for 

det 

• vant til at arbejde med IT, god til at holde flere bolde i luften på samme tid og 

har gode organisatoriske og administrative kompetencer. 

 

Vi tilbyder:  

• en fuldtidsstilling med gode arbejdsvilkår og frihed under ansvar, herunder 

mulighed for to faste fridage, hvoraf den ene kan være i weekenden. 

• samarbejde med positive og engagerede kolleger 

• gode træningsfaciliteter med indspilsområde, 2 putting greens, driving range 

med både overdækkede og ikke overdækkede udslagssteder 

• et hyggeligt kontormiljø 

 

Ansættelsesvilkår: 

Du bliver ansat på funktionærlignende vilkår med løn efter kvalifikationer. Du refererer 

til klubbens daglige leder.  

Forventet tiltrædelse 1. marts 2020. 

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes pr. mail til klubbens daglige leder, Emil 

Nutzhorn, på mail en@svendborg-golf.dk senest den 25.11.2019.  

Emil Nutzhorn træffes desuden på tlf. 30 74 35 10. 

Om Svendborg  

Golf Klub 
 

Vi er placeret på det smukke 

Sydfyn. Byen er kendt for et rigt 

kulturliv og for at kunne 

facilitere store begivenheder, 

hvor DGI Landsstævnet 2021 er 

næste store begivenhed for 

byen. Her forventer klubben at 

blive en aktiv del. 

 

Klubben har to baner. En 18-

hullers og en 9-hullers bane, 

dertil kommer en par 3 bane og 

gode træningsfaciliteter. 

 

Vi har mere end 900 

medlemmer og kan se en 

fremgang i antallet af 

medlemmer, også hos vores 

juniorafdeling.  

Klubben har årligt en masse 

greenfee gæster, Company 

Days og firmaarrangementer.  

 

Dette kombineret med dygtige 

medarbejdere og mere end 100 

engagerede frivillige gør, at vi 

med stolthed kan tage imod 

medlemmer og gæster året 

rundt.  

I klubhuset findes der både en 

restaurant og en proshop som 

begge er forpagtet ud. 

 

 

Du kan læse mere om klubben 

på www.svendborggolfklub.dk  


