
  
   

Vi er på jakt etter en ny pro – vil du bli vår nye kollega? 

Pro-teamet på Hauger består i dag av Head Pro Joachim Lange, PGA-pro Simon Paige (50%) og PGA-trainee Noah 

Furulund. Vi ser et stort potensiale i vår medlemsmasse og ønsker derfor å forstereke teamet innfor 2023 sesongen. 

Stillingen kan både være 50 eller 100% avhengig av din erfaring, filosofi og og planer for egen utvikling.  

Vi ønsker at du er: 

- Utdannet PGA  pro   

- Positiv, utadvent, ærlig og imøtekommende 

- Det er viktig at du spiller godt på lag med andre, så vi kan gjøre hverandre gode 

- Vant til å jobbe i høyt temp og tar initiativ og nye utfordringer på strak arm 

- Er flink til å planlegge arbeidsdagen   

- God tilrettelegger og har fokus på at treningene skal være gøy og samtidig lærerik  

- Er komfortable med å jobbe med alle typer golfere 

- Ønsker å utvikle deg selv hele tiden, og at du søker en stabil og lagvarig arbeidsplass hos oss 

Hva vi kan tilby deg: 

- Gode og proffesjonelle kolleger både i pro-teamet og i klubben for øvrig  

- En stor ivrig og treningsvillig medlemsmasse  

- Faste gruppetreninger og nybegynnerkurs gjennom hele sesongen 

- Stort rom for å gjennomføre egne kurs og tema-kvelder 

- Stor påvirkning på planleggingen og gjennomføringen av sesongen 

- Mulighet for å jobbe i golfshoppen  

- Kølletilpassing, om du er god og har interesse for det 

- Du jobber som selvstendig med en feksibel kontrakt og gode betingelser 

- Mulighet for vinterarbeid hos en av våre samarbeidspartnere  

 

 

Vi ønsker å finne en pro som passer godt inn i vårt arbeidsmiljø, samt er villig til å jobbe hardt for å både utvikle seg 

selv, og våre medlemmer!  

 

Er dette deg? Da ønsker vi gjerne å høre fra deg! 

 

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med head pro, Joachim Lange på telefon +47 926 33 103. 

Vi gleder oss til å motta din søknad som sendes med CV til:  joachim@haugergolf.no  

Søknadsfrist: 15.desember 2022 

Hauger Golfbane er en 18-hull mesterskapsbane med strålende 

beliggenhet på grensen mellom Nittedal og Lillestrøm kommune, kun kort 

kjøretur fra både Oslo sentrum og Gardermoen.  

 

Banen sto ferdig i 1996 og er tilknyttet en veldreven klubb med 1700 

medlemmer. Hauger eier selv både banen, og all bygningsmasse, med nytt 

klubbhus og driftsbygning fra henholdsvis 2008 og 2009. 

Hauger Golfklubb har arrangert store mesterskap som Canon Open, 

Norwegian Challenge, LET-access, Nordea Masters, Young European 

Masters og diverse Norgesmesterskap. 
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