
Danmarks største golfklub søger ny Head-PRO 

 

Kan du undervise golfspillere på alle niveauer, fra begyndere til elite? Kan du formidle glæden ved spillet, 

kombineret med at spillernes golffærdigheder udvikles? Har du en brændende interesse i at udvikle 

klubben og være medvirkende til det attraktive klubliv, som skabes gennem de gode relationer til 

medlemmer og gæster?  

Holstebro Golfklub blev i 2017 kåret som Danmarks bedste Golfklub. En af årsagerne til dette er vores team 

af 20 dygtige og dedikerede medarbejdere. Disse medarbejdere søger nu en ny kollega til at videreudvikle 

vores eksisterende træningskoncept til mere end 1900 medlemmer og nybegyndere.  

Holstebro Golfklub er stiftet i 1970. Vi har 63 huller på 2 lokationer fordelt på 5 baner. Den ene af vores 18 

hullers baner, Skovbanen i Råsted, har flere gange være kåret til Danmarks bedste bane. Vi har 2 

velfungerende træningsanlæg med udslagssteder, indspilsgreens og puttinggreens. Den ene ligger i skoven i 

Råsted og den anden ved Åen tæt på Holstebro by. I Råsted råder vi over et stort indendørs træningscenter 

med 2 TrackMan simulatorer samt puttinggreen. 

Kendskab til golfens verden, herunder de store sæsonudsving der er i arbejdsopgaverne og arbejdstiderne, 

er selvsagt et must.  

Vi søger dig der: 

Er PGA-uddannet med erfaring fra lignende Head-PRO stilling. 

Er proaktiv og besidder et veludviklet konkurrencegen og en høj arbejdsmoral.  

Er struktureret, vedholdende og arbejder målrettet med at nå opstillede mål i dagligdagen hvor især junior 

og begynder træningen udvikles/prioriteres. 

Bor i området – eller er villig til at flytte. 

Vi tilbyder dig:  

En spændende og udfordrende arbejdsplads med højt til loftet. 

Et afvekslende job, hvor der ikke er to dage, der er ens. 

Fast grundløn, bonusordning og sundhedsordning  

Gode kollegaer og uformel omgangstone. 

Ansøgning modtages senest d. 14. september til Golfmanager Kristian Grud på 

kristian@holstebrogolfklub.dk eller ring til Kristian på 23288342 for en uformel snak om jobbet. 

Tiltrædelse ønskes den 1. februar 2022 eller snarest derefter. 
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