
                           

 

NGF Topgolf zoekt teamlid Topgolf! 

 

Heb jij een passie voor topgolf en ben je goed in het plannen en organiseren? 

 

Functieomschrijving 

De Medewerker Topgolf is verantwoordelijk voor de uitvoering, organisatie en planning van 

het topgolfprogramma voor de NGF selecties. Ook is de Medewerker Topgolf betrokken bij 

de ontwikkeling van het te voeren topgolfbeleid alsmede het topgolfprogramma. Daarnaast 

verricht de Medewerker Topgolf ondersteunende werkzaamheden t.b.v. andere afdelingen 

binnen de NGF. 

 

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is opgericht in 1914. Inmiddels zijn er 

ruim 375.000 golfers actief in Nederland welke ondergebracht zijn bij de ruim 270 

golfverenigingen. De NGF wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen, 

ten dienste van meer spelbeleving en spelplezier van elke golfspeler ongeacht diens niveau 

en ambitie. De NGF is gevestigd in Utrecht en heeft 33 medewerkers. De directie bestaat 

uit 2 personen; de Marketing Directeur en de Algemeen Directeur. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Als Medewerker Topgolf ben je verantwoordelijk voor het plannen en organiseren voor de 

NGF selecties en afdeling Wedstrijden, waaronder:  

• het boeken van de reizen, inclusief het regelen van visa en andere vereiste 

reisdocumenten 

• het verzorgen van de inkoop, organisatie en controle van de catering bij 

golfbanen en hotels  

• kledingmanagement voor NGF selecties, referees en wedstrijdleiding 

• het verzorgen van de inschrijvingen voor internationale toernooien 

• regelen van huisvesting tijdens internationale toernooien en buitenlandstages 

• het boeken van alle trainingsfaciliteiten van de selecties 

• het plannen van nationale trainingen 

• de communicatie met internationale organisaties en sportbonden zoals EGA, 

R&A 

• het meedenken en organiseren van interlands zoals Nederland - België 

 

Je bent tevens de sparringpartner voor de Manager Competitie, Wedstrijden & Topgolf 

alsmede de Bondscoach en denkt mee over het Topgolf-beleid. Daarnaast ben je de 

contactpersoon voor externe partijen en zorg je dat de coach(es), selectiespelers en ouders 

goed zijn geïnformeerd. 

 

Jouw profiel 

- HBO werk- en denkniveau 

- Kennis van en ervaring in de georganiseerde (top)golfwereld 

- Planmatig en organisatorisch zeer sterk 

- Stressbestendig 

- Zeer flexibel 

- Werkt zelfstandig en uiterst nauwkeurig 

- Gevoel voor verhoudingen en belangen 

- Teamspeler 

- Bereid in de weekenden te werken, geen 9 tot 5 mentaliteit 



                           

 

 

Je werkomgeving 

De functie wordt uitgeoefend vanuit dé ‘sporthub’ in Nederland, genaamd DeWeerelt van 

Sport te Utrecht waar de NGF samen met de KNHB, Nevobo, het Watersportverbond en de 

NskiV is gehuisvest. De NGF biedt je een uitdagende positie in een ambitieuze en 

ondernemende organisatie. In deze functie is er ruimte voor eigen initiatief. De cultuur is 

te typeren als resultaatgericht met oog voor realisme. Er is veel respect voor de omgeving 

en de medewerkers. 

 

Wat bieden wij jou? 

- Een jaarcontract, met mogelijkheid tot verlenging. 

- Werken aan de toekomst van de NGF met veel ruimte voor eigen initiatief. 

- Inspirerende werkomgeving, DeWeerelt van Sport, met inspiratiesessies, eigen 

sportfaciliteiten, sportlessen met personal coach en yoga docent; 

- Marktconform salaris volgens CAO Sport (schaal 8) en een goede pensioenregeling  

- Een 32-38-urige werkweek, werkdagen in overleg; 

- Mogelijkheden tot volgen van trainingen in het kader van persoonlijke en 

functionele ontwikkeling. 

 

Jouw reactie 

Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je brief met cv vóór 11 november 2019 

te mailen naar Vicky Tsoutsanis, Manager HR: vicky.tsoutsanis@ngf.nl. Of stuur je brief en 

cv naar Postbus 8585, 3503 AD Utrecht. 

 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen per e-mail met Niels 

Boysen, Manager Topgolf & Competitie: niels.boysen@ngf.nl.  
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