
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf & Country Club Hoenshuis, gelegen te Voerendaal, is een van de mooiste golfclubs 

van Zuid-Nederland. 

 

Leden en gasten genieten van de prachtige golfbaan en faciliteiten, een Golf Academy, 

een stijlvol Clubhouse en het gezellige clubleven. De eigen Business Club is de grootste 

van Limburg. De eeuwenoude carré-hoeve herbergt een restaurant en vergader- en 

evenement zalen. 

Het team 

MEMBER & GUEST RELATIONS 

 

is de draaischijf in het dagelijkse leven van de Club en het belangrijkste aanspreekpunt 

voor leden en gasten. Ter versterking zijn wij op zoek naar een excellente 

gastheer/gastvrouw, een commercieel talent met gevoel voor detail. 

 

Deze functie omvat (onder meer) de volgende taken: 

• Verwelkomen en assisteren van onze leden en gasten en creëeren van een 

omgeving waarin zij optimaal kunnen ontspannen en genieten 

• Verkopen van onze diensten: Lidmaatschap, Greenfee, GolfShop, Start to Golf, 

Restaurant, Clinics, Vergaderingen en Evenementen 

• Stimuleren van het clubleven en de betrokkenheid van onze leden 

• Optimaliseren van de bezetting van onze baan 

• Ondersteunen van het sportmanagement van de Club  

• Opzetten van communicaties 

• Opmaken en opvolgen van offertes 

• Begeleiden van onze Kennismakingsochtenden 

• Begeleiden van beginnende golfers 

• Beantwoorden van email en telefoon  

• Beheer van de kassa 

 

Welke kwaliteiten, talenten en ervaring breng je mee:  

• Passie voor gastvrijheid en verkoop 

• Proactief en resultaatgericht 

• Kennis van golf en golfuitrusting is een plus  

• Flexibiliteit, aangezien de Club ook in het weekend open is 

• Een uitstekende persoonlijke presentatie 

• MBO of hoger opleidingsniveau 

• Goed spreekniveau in NL/EN/DE en goed schrijfniveau in NL 

• Kennis van MS Office 

 

Wij bieden:  

• Een dynamische functie in een prachtige werkomgeving 

• Een contract van 40 uur per week 

• Een aantrekkelijk salaris in functie van je ervaring en capaciteiten  

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden  

• De mogelijkheid om te leren golfen 
 

Interesse in deze functie? Stuur je CV en motivatiebrief aan clubmanager@hoenshuis.nl  


