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Syfte  
Jag gör jag mitt bästa för att bidra till företagets/föreningens uttalade mål.
Med den kompetens jag besitter ska jag på alla sätt hjälpa till att utveckla Fullerö GK.
Som medarbetare i Aros Golf & Grönyteservice AB/Fullerö GK är jag väl medveten 
om att jag alltid representerar varumärket.

Ansvar  
Jag ansvarar för att planera, genomföra och följa upp min del av 
företagets/föreningens mål och visioner. Budget samt mål för företaget/föreningen 
finns framtaget av styrelse i Fullerö GK. Jag ska ta del av detta samt arbeta för att 
konstruktivt och kontinuerligt förbättra förutsättningarna för Fullerö GK. 
Jag ansvarar för att hålla mig uppdaterad om marknad och bransch gällande mitt 
ansvar, och att sprida denna info inom företaget/föreningen. På detta sätt utvecklar vi
varandra och företaget/föreningen.
Jag ser till att alla våra medlemmar, gäster och medarbetare hanteras på ett proffsigt 
och korrekt sätt. 

Samarbete   
Jag ska regelbundet kommunicera och samarbeta med mina medarbetare samt 
klubbchef för Fullerö GK.

Jag rapporterar om 
 Förändringar & utvecklingsplaner inom mitt område.
 Önskat stöd samt önskade förbättringar.
 Schemaplanering månatligen till klubbchef.
 Status leverantörsfakturor.

Arbetsuppgifter   
Mitt ansvar som jag har i mitt dagliga arbete;

 Ge golflektioner till klubbens medlemmar samt gäster.
 Aktivt delta i klubbens verksamhet.
 Tränaren ska i första hand undervisa klubbens medlemmar i golfspel.
 Tränaren ska leda och driva junior- och elitträningar på klubben.
 Lektioner ska genomföras efter behov och utformas för både grupp- och 

individuell undervisning. Klubbens medlemmar ska prioriteras.
 Verksamheten planeras i samråd med Klubbchef.
 Arbeta vintersäsong med klubbens marknadsföring för att driva in 

samarbetspartners.
 Tränaren ska utbilda nybörjare i golfspel och meddela efterfrågad utbildning i 

golfvett och regelkunskap.
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 Aktivt delta i klubbens verksamhet och bidra till klubbens utveckling
 Medverka vid företagsgolf
 Verka för att klubben kan bidra till golfsportens utveckling.
 Ha ett övergripande ansvar för all träningsverksamhet på och i anslutning till 

drivingrangen
 Se till att mattor och övrig utrustning på och i anslutning till rangen hålls i 

förstklassigt skick
 Ansvara för att shopen har ett erforderligt stort och bra varusortiment

Kompetens 
För att klara mitt uppdrag behöver jag vara bra på följande;

 Yrkesutbildning. Krav på tränarutbildning grundnivå.
 Datakunskap i form av Officepaketet (Word, Excel mm)
 Programkännedom inom GIT.
 Arbeta i för var tid gällande system för arbetstider, order mm.
 Kunskap om budgetarbete och uppföljning.

Det jag inte har kunskap om kan jag lära mig av andra, eller utbilda mig i. Företaget 
hjälper mig såklart med detta men det är mitt ansvar att kommunicera vilket mitt 
behov är.


