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Head Pro søges til Midtsjællands Golfklub 
 

 

 

Vores nuværende Head Pro har besluttet at flytte til Jylland. Derfor skal vi have fundet en ny Head 

Pro.  

Midtsjællands Golfklub (MidtGolf) har i de senere år været begunstiget med kraftig 

medlemstilvækst af især fuldtidsmedlemmer. Dette skyldes ikke mindst, at vi siden sæsonstart 

2015 har haft Fri træning for alle fuldtidsmedlemmer. Klubben har p.t 1250 medlemmer hvoraf 

860 er fuldtidsmedlemmer.  

Faciliteter: Midtgolf har en 18 huls bane samt en 6 huls intermediate bane. Udover en overdækket 

driving range indeholdende et nyt aflukket studie med rulleport til Pro-teamet, har vi et flot nyt 

indspilsområde samt en stor putting green. 18 huls banen gennemgik i 2012/13 en større 

omlægning, og vi er stolte over at have et spændende, let kuperet anlæg som altid står i en 

fantastisk flot stand. Der foretages løbende forbedringer på anlægget, og der er f.eks netop 

nyanlagt/omlagt en række Tee steder, og nyt bunkersand er på vej i vinterens løb.  

Fri trænings konceptet: betyder at alle fuldtidsmedlemmer har ret til 2 individuelle lektioner á 20 

min. pr uge. Desuden kan disse medlemmer frit deltage i kurser og fællestræningsaktiviteter i 

øvrigt. Fri træningskonceptet er blevet en vigtig del af Klubbens DNA og skal fortsat være det. 

Ansættelse: Head Proen ansættes af Midtsjællands Golfklub. Head Proen (A-Pro) skal endvidere 

varetage ledelsesansvar af assistenttræner / elev samt varetage elevers uddannelsesforløb. Som 

udgangspunkt er ansættelsen en helårsstilling men med hovedaktiviteten i golfsæsonen. Vi lægger 

vægt på gode pædagogiske evner samt formidlingsevner. 

Aflønning: efter aftale.  

ProShop: Der er mulighed for at Head Proen kan drive egen Proshop i de nuværende lokaliteter i 

tilknytning til Caféen. Dette er dog ikke et krav.  

Ansøgning stiles til bestyrelsen@midtgolf.dk med relevante referencer senest d. 20 dec.2018. 

Ansøgninger bekræftes og behandles løbende efter modtagelse.   
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