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Gezocht: Receptionist 
 

 

Golfsociëteit De Lage Vuursche 
 
Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V. exploiteert en onderhoudt een 18 holes 
golfbaan, oefenfaciliteiten en clubhuis met restaurant. Daarnaast is de exploitant verantwoordelijk 
voor de professionele organisatie van het verenigingsleven van de Golfsociëteit. 
 
Het receptieteam ontzorgt de leden en hun gasten bij het reserveren van starttijden, organiseren 
van golf events, het maken van startlijsten, het berekenen en verwerken van de scores, het 
verkopen van shop items, etc. etc. Een receptionist op Golfsociëteit De Lage Vuursche is een 
duizendpoot. Golfsociëteit De Lage Vuursche behoort tot de top tien golfbanen van Nederland 
met een zeer hoog niveau van gastvrijheid en service. Daarom bestaat ook ons receptie team uit 
gepassioneerde, gastvrije en energieke professionals die iedere dag weer de punten op de i zetten.  
 
Ter versterking van dit team zoeken wij een gemotiveerde en enthousiaste 
 

PARTTIME RECEPTIONIST (M/V) (32) 
 
Als receptionist zorg je: 

 voor het reserveren van starttijden, het beantwoorden van de telefoon en e-mails 
 voor het voorbereiden en afhandelen van golfevenementen; het maken van startlijsten, 

berekenen en verwerken van de scores en het voorbereiden van de prijsuitreiking 
 voor een net uitziende shop en verkoop je allerhande golfartikelen 
 dat de leden en hun gasten zich altijd welkom en gerespecteerd voelen. 

 
Jij bent iemand: 

 die zowel zelfstandig als in een team kan functioneren 
 die ervan houdt het mensen naar de zin te maken 
 met energie, die opgewekt en nauwkeurig is en zijn werk met passie en toewijding doet 
 met een ontwikkeld bewustzijn op het gebied van etiquette 
 die flexibel is en regelmatig in het weekeinde kan werken 
 die, bij voorkeur, ervaring heeft met het golfspel 

 

Wat kan je verwachten? 

 Een heel mooie werkplek in het groen op een van de mooiste golfbanen van Nederland  

 Salaris afhankelijke van je leeftijd en ervaring tussen € 1800 en € 2300 per maand 

 Een prettige werksfeer in een enthousiast team  

 Je krijgt de mogelijkheid golf (beter) te leren en te spelen 
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website: www.golflagevuursche.nl en neem dan 
contact op met Bart Homan via tel. 030 – 229 25 94 of mail; bart.homan@golflagevuursche.nl.  
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