
                                           
 

Golf & Country Club Hoenshuis is een van de mooiste Clubs van het zuiden van Limburg, in Parkstad 

op 15 minuten van Maastricht en Geleen. De leden en gasten genieten van onze prachtige golfbaan, een 

schitterende eeuwenoude carré-hoeve met zijn gezellig clubhuis en zonovergoten terras met prachtig 

zicht over de baan, een restaurant en 4 vergaderruimtes. 

  

Golf & Receptie Medewerk(st)er  

 

Het Member & Guest Relations-team is de spil van de Club en het belangrijkste aanspreekpunt voor 

leden en bezoekers. Om deze te versterken zijn wij op zoek naar een excellente golfspelende  

gastheer/gastvrouw die  commercieel sterk is.  

 

 

Deze functie omvat (onder andere) het volgende:  

• Verwelkomen en assisteren van onze leden en bezoekers  

• Verkopen van onze diensten: Lidmaatschap, Greenfee, Start to Golf, Shop, Clinics en 

Evenementen  

• Optimaliseren van de bezetting van onze baan  

• Assisteren van het sportmanagement van de Club  

• Creëeren van een optimale en stimulerende omgeving, waarin onze Leden en bezoekers kunnen 

ontspannen en genieten  

• Stimuleren van het clubleven en de betrokkenheid van onze leden  

• Coördinatie tussen golf, restaurant en evenementen  

• Klanten adviseren over golfuitrusting  

• Organiseren / begeleiden van onze Kennismakingsochtenden  

• Begeleiden van beginnende golfers  

• Ontvangen en opvolgen van potentiële leden  

• Beheren van de e-mail en beantwoorden van de telefoon  

• Administratieve taken uitvoeren zoals mailen, archiveren, kasafdrachten etc  

• Beheren van de kassa 

 

 

Welke kwaliteiten, talenten en ervaring breng je mee:  

• Passie voor golf, gastvrijheid en verkoop  

• Kennis van golf en golfuitrusting is een pluspunt  

• Veel energie en enthousiasme  

• Flexibiliteit, aangezien de Club 7 dagen per week geopend is  

• Een uitstekende presentatie  

• Een goed niveau in NL / EN / DE  

• Kennis van MS Office  

• Goede weerstand tegen stress  

• Een proactieve en resultaatgerichte mentaliteit.  

 

 

Wij bieden:  

• Een prachtige werkomgeving  

• Een contract van 40 uur per week (inclusief weekenden)  

• Een aantrekkelijk salaris in functie van je capaciteiten  

• Een jaarabonnement op de golfclub  

• Een uitstekende pensioenregeling 

 

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een motivatiebrief naar clubmanager@hoenshuis.nl 
  

mailto:clubmanager@hoenshuis.nl

