
RECEPTIE MEDEWERKER (CADDIEMASTER) 

Ben jij op zoek naar een mooie, uitdagende baan op een unieke,  
groene locatie?  

De Haarlemmermeersche Golfclub is al 35 jaar een breed begrip in de gemeente Haarlemmermeer 
en omstreken, met een 27-holes golfbaan, een 9-holes (verlichte) par 3 baan, een Golf Academy en 
uitgebreide horecafaciliteiten. De Golfclub heeft een dynamisch team van ca. 20 medewerkers, 
waarvan 6 bij de receptie, werkend in een prettige sfeer.  

Passie voor klanttevredenheid en gedrevenheid voor kwaliteit staan voorop in dit bedrijf dat altijd 
in beweging is en waar “Buitengewoon Gastvrij”  een van de grootste aandachtspunten is. 

Beschrijving van de functie: 

• gastvrije ontvangst van de leden en bezoekers. Je bent meestal hun eerste aanspreekpunt  

• vriendelijke, adequate telefoonafhandeling en boeken van reserveringen in de baanplanner 

• actieve verkoop van onze diensten (zoals arrangementen, greenfees, shop artikelen)  

• verrichten administratieve werkzaamheden en verstrekken van informatie over onze diensten 

Wat verwachten we van jou: 

• sterke persoonlijkheid, met commerciële instelling, Integer, sympathiek en stressbestendig. 
Teamplayer 

• beschikbaarheid op wisselende tijden, ook in de avonduren en in het weekend  

• bereidheid om in het golfseizoen (maart tot november) meer uren te werken dan in de 
winterperiode  

• ervaring met gebruik van computers en kassasystemen  

• gastvrije instelling; o.a. het verwelkomen van leden en gasten op de golfbaan, toezicht houden 
op speeltempo, schakelen met de greenkeepers omtrent de baanconditie en rekening houden met 
de weersomstandigheden om de veiligheid van de spelers te waarborgen  

Wat bieden we jou: 

• een part time functie (inschatting uren: 12 - 20 per week)  

• werken in een prachtige groene omgeving met veel leden en gasten 

• onderdeel worden van een gezellig team in een dynamische organisatie  

• arbeidsvoorwaarden conform Golf CAO  

• het volgen van trainingen/cursussen 

 

Interesse? 

Stuur dan direct jouw CV en een korte motivatie naar Heleen Feijtes (Hospitality Manager) 
heleen@haarlemmermeerschegolfclub.nl  Voor vragen is Heleen bereikbaar op 023-5589006


