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Golfsociëteit De Lage Vuursche 
 
Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V. exploiteert en onderhoudt een 18 holes 
golfbaan, oefenfaciliteiten en sociëteitsgebouw met restaurant. Uitstekende service en kwaliteit 
staan hoog in het vaandel. Daarnaast is de exploitant verantwoordelijk voor de professionele 
organisatie van het verenigingsleven van de Golfsociëteit. 
 
Alle leden reserveren starttijden online, telefonisch of aan de balie. Het receptieteam maakt en 
wijzigt deze reserveringen en zorgt voor een correcte startlijst. Ook het organiseren van de 
golfevenementen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden. Verder ben je een aanspreekpunt 
voor de leden en hun gasten; jij helpt hen graag verder. Bovendien doe je allerhande andere 
werkzaamheden waaronder het verkopen van golfaccessoires en -kleding,  zorgen dat de 
kleedkamers opgeruimd en netjes zijn en help je af en toe in de andere afdelingen. Kortom een 
zeer veelzijdige werkplek op een van de mooiste en meest gastvrije golfbanen van Nederland. 
 
We vinden het fijn als je voldoet aan onderstaande verwachtingen: 

 Je vindt niets leuker dan het de leden en hun gasten naar de zin te maken 
 Je bent leergierig, energiek en representatief 
 Je werkt zeer nauwkeurig en netjes 
 Je bent flexibel en werken in het weekeinde vind je prima 
 Je bent positief ingesteld en houdt van een grapje op zijn tijd 
 Kennis van de golfsport is een voordeel 

 

Wat je kunt verwachten: 
 Een heel mooie werkplek in het groen op een van de mooiste golfbanen van Nederland  
 Je komt te werken in een gezellig team 
 Je doet ervaring op een golfbaan in een luxe ambiance 
 De receptiewerkzaamheden zijn zeer veelzijdig; geen dag is hetzelfde 
 Je krijgt de mogelijkheid het golfspel te leren en te spelen 
 Na je opleiding is er de mogelijkheid tot een vast arbeidscontract 

 

Heb je belangstelling? Maak dan een afspraak met Suzanne Rozema te bereiken via 

telefoonnummer 06 20 69 79 20 of per e-mail: suzanne.rozema@golflagevuursche.nl 
 
Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V. 
Dolderseweg 262, 3734 BS Den Dolder 
www.golflagevuursche.nl 
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