
 

Er du klar til at gøre en forskel i 
vores visionære golfklub? 
Kokkedal Golfklub er stiftet i 1971 og har været 
i rivende udvikling de sidste 51 år. Vi byder på 
18 huller i naturskønne omgivelser, en 5 hullers 
Par 3 bane, indspilsområder, puttinggreens 
samt drivingrange med delvis overdækning. 

Vi søger en uddannet PGA træner som ny Head 
Pro, som kan medvirke til den fortsatte 
udvikling, både for den enkelte golfspiller men 
også selve golfklubben som helhed. 

1200 meget aktive medlemmer forventer god 
service og træningstilbud i høj kvalitet med bl.a. 
brug af Trackman og video. Vi oplever stor 
interesse for fællestræninger, endags event 
for grupper med fokus på bunker, indspil og 
putning samt naturligvis individuelle lektioner. 

Klubbens MedlemsService vil understøtte dig i 
det administrative arbejde og du vil indgå i et 
tæt samarbejde med vores Golfmanager og 
bestyrelsen samt blive en del af Baneudvalget. 

Vi forventer at vores nye Head Pro: 

• Er synlig og udadvendt 
• Er inspirerende i undervisning og kan 

skabe aktiviteter, som bidrager til at 
udvikle alle typer golfspillere 

• Vil deltage aktivt i at skabe en positiv og 
imødekommende stemning 

 

• Vil deltage aktivt i fastholdelse af 
nuværende og nye medlemmer 

• Skal være overordnet ansvarlig for 
træning og udvikling af junior- og 
eliteafdeling og bringe Kokkedal tilbage 
til toppen af dansk golf 

• Skal være medorganisator for klubbens 
junior- og sportsafdeling i samarbejde 
med eliteudvalget 

Kokkedal Golfklub tilbyder: 

• Fast grundløn efter kvalifikationer 
samt en fordelagtig bonusordning 

• Fuldtidsstilling med fleksibel arbejdstid 
og én ugentlig fridag i hovedsæsonen 

• Trackman, PC og video til undervisning 
• Et engageret team af ansatte og 

frivillige ildsjæle med det fælles mål at 
gøre en positiv forskel hver dag 

• Ansættelse fra primo 2024 

Ansøgning: 

• Sendes på mail og gerne med CV og 
referencer. Garanti for fuld fortrolighed 
da ansøgning, indledende samtale og 
videre udvælgelse foretages af ekstern 
partner: Mail til mst@obgcph.dk 
Du er også velkommen til at sende 
spørgsmål på samme mail inden din 
endelige ansøgning. 

• Frist den 1. oktober 2022. 


