Syfte: Att definiera en yrkesmässig standard avseende
den kompetens, skicklighet och kunskap som krävs av
Golf Professionals som arbetar inom golfsektorn i Europa.
www.golf-stand.eu

Golf är en unik sport på många sätt. Spelet utövas av omkring 9
miljoner människor i Europa varav ca 4,3 miljoner har någon form av
klubbtillhörighet. Golf har en unik ställning i jämförelse med andra
sporter, dels på grund av det stora antalet utövare men också utifrån
antalet sysselsatta inom sektorn. Golfsektorn betjänas av över 400 000
anställda och mångfalden av tjänster är mycket stor. Av de anställda
krävs kvalifikationer som gör att folk fortsätter att spela, att vissa
utvecklas till elitidrottare samtidigt som nya golfare skall rekryteras.
Mångfalden gör att en rad olika kvalifikationer behövs. I några länder
är dessa erkända genom nationella kvalifikationssystem medans de i
andra länder endast erkänns inom den egna branschen.
Delvis nya golfmarknader växer nu fram i främst södra och östra Europa
och golfmarknaden i de mer utvecklade länderna är under förändring.
Därmed föreligger ett behov av att definiera en yrkesmässig standard
så att arbetsgivare och golfare får kännedom om dessa samtidigt
som en sådan standard måste analyseras så att den verkligen möter
behoven på de olika marknaderna inom EU.
För att kunna hantera utmaningarna inom alla dessa olika marknader
är det nödvändigt att de som arbetar med personliga möten inom
golfsektorn har rätt kunskap och kompetens genom ändamålsenliga
kvalifikationer.

The GOLF STAND European Project:
Golf STAND har tillkommit för att kartlägga och definiera de
kompetenser, skicklighet och kunskap som behövs hos dem som
arbetar i golfsektorn som golf pro.
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Golfsektorn i Europa:

“För att kunna hantera utmaningarna
inom alla dessa olika marknader är
det nödvändigt att de som arbetar med
personliga möten inom golfsektorn har
rätt kunskap och kompetens genom
ändamålsenliga kvalifikationer.”

Målet är att;
öka erkännandet av meriter och kvalifikationer inom golf sektorn,
ytterligare stärka och höja erkännandet av de normer och riktlinjer
för tränarutbildningarna i Europa som utformats och antagits av
PGAs of Europe.
främja ett transparent och flexibel utbildningssystem för tränare
med klara kunskapsnivåer och tydliga karriärmöjligheter,
säkerställa utvecklingen av en kompetent kår med rätt kompetens
och kunskaper i linje med förväntningar från arbetsmarknaden
och underlätta övergången mellan utbildning och sysselsättning,
utveckla flexibilitet, öppenhet och ömsesidigt förtroende för
dessa kvalifikationer samt
tillhandahålla en tydlig kartläggning med beskrivningar av
golfbranschen.

The GOLF STAND Consortium:
Projektet leds av SkillsActive, PGAs of Europe och EOSE och samlar
en rad erfarna och kompetenta intressenter och aktörer inom såväl
golfsporten och andra idrotter.
Liksom företrädare för utbildningssektorn, t.ex. PGAs, arbetsgivare
inom golf, europeiska sport och fritidsorganisationer, departement
och nationella myndigheter med ansvar för kvalifikationssäkring.
Tillsammans är 10 olika europeiska länder involverade.

Projektperioden:
är 2 år, från den 1 oktober 2010 till 30 september, 2012

Website:
www.golf-stand.eu

För ytterligare information om projektet:
SkillsActive (Promoter)
Castlewood House, 77-91 New Oxford Street,
London, WC1A 1DG, U.K. Tel: +44 (0) 20 7632 2000
aurelien.favre@skillsactive.com · www.skillsactive.com
The PGAs of Europe
Centenary House, The Belfry, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9PT, U.K. Tel: +44 (0) 1675 477899
info@pgae.com · www.pgae.com
European Observatoire of Sport and Employment
EOSE. 1, Grande rue des Feuillants, 69001 Lyon, France.
Tel: +33 (0) 437 431 939
eosesec@eose.org · www.eose.org
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