
 
 
 
 
 

VACATURE PARTTIME RECEPTIEMEDEWERKER 8 – 24 uur 
 
 
LANDGOED VERENIGING GOLFCLUB CROMSTRIJEN IS OP ZOEK NAAR EEN 
RECEPTIEMEDEWERKER  (M/V) 
   

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gasten en leden en daarmee het visitekaartje van Golfclub 
Cromstrijen. Jij bent als geen ander in staat om onze gasten en leden een warm welkom te geven en houdt 
toezicht op een goed verloop in de baan. Daarnaast voer je ondersteunende administratiewerkzaamheden 
uit. 

Je werkzaamheden bestaan uit; 

 Het ontvangen van gasten, sponsoren en leden, 
 Verkoop van dagcontributiekaarten en shopartikelen, 
 Telefoonopname en het beheer van digitale baanplanningsysteem, 
 Aannemen van reserveringen en deze verwerken, 
 Zorgen voor een goed verloop in de baan en ondersteuning bieden bij het inloggen op de digitale 

ballenspiraal, 
 Ondersteuning bieden aan wedstrijden d.m.v. het maken van aankondigingen, 
 Correcte werkoverdracht naar collega’s, 
 Toe zien op correcte kleding en gedrag in en rond de baan, 

Dat alles betekent dat de onderstaande functie eisen voor de baliemedewerker gelden; 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau, 
 In bezit van een BHV diploma of bereid daarvoor opgeleid te worden, 
 Relevante werkervaring (plannen/organiseren/werken in hectische omgeving), 
 Proactieve, zelfstandige en ondernemende houding, 
 Representatieve uitstraling, accuraat en stressbestendig, 
 Service- en klantgericht en communicatief sterk,  
 Kan doortastend en correct optreden teneinde de regels te handhaven, 
 Sociaal vaardig en hands-on mentaliteit, 
 Kennis van het golfspel of bereid om dat te willen leren, 
 Flexibel inzetbaar in de weekenden. 

De werkzaamheden worden volgens een flexibel dienstrooster verricht 7 dagen in de week, ook op 
feestdagen. Het betreft een dienstverband van minimaal 8 tot maximaal 24 uur. De arbeidsvoorwaarden zijn 
op basis van de CAO Golfbranche. 

 

Herken jij jezelf in deze omschrijving, werk je graag in de sportbranche en in een enthousiast team, dan 
nodigen wij je graag uit je sollicitatie, voorzien van CV, te zenden aan het secretariaat: 
info@golfclubcromstrijen.nl t.a.v. mevrouw N. Kardienaal. 

 

mailto:info@golfclubcromstrijen.nl

