
 
Hilversum februari 2020 

 

Golfpark Spandersbosch zoekt een ervaren en veelzijdige Manager!  
 

Jouw toekomstige werkgever 

Bij ons kom je te werken midden in ‘t Gooi, midden in de natuur en mag je veel 

facetten van het golfpark gaan managen. In de functie van Golfpark Manager wordt 

je gezien als Gastheer/vrouw, zowel voor de Brasserie als alle golf gerelateerde 

zaken. 

 

Tussen Bussum en Hilversum ligt een prachtig Golfpark. 

Het park omvat twee – door Gerard Jol ontworpen – uitdagende 9-holes banen. 

De spannende Boschbaan met NGF B-status voor spelers met minimaal handicap 

54 en de gevarieerde par-3 Crailoobaan waar ook spelers met baanpermissie 

welkom zijn. Daarnaast biedt het park moderne oefenfaciliteiten en een gezellige 

brasserie met uitzicht op diverse holes. 

 

De Boschbaan is de thuisbaan van de Golfclub Spandersbosch.  

De club wordt gekenmerkt door begrippen als: vriendelijk, laagdrempelig, onderlinge 

acceptatie, gezellig en sportief. Golfclub Spandersbosch is een bloeiende en actieve 

vereniging en zet zich o.a. in om de beginnende golfer naar via de NGF 

Baanpermissie-kaart naar een actieve handicap te begeleiden. 

Dit ga je doen 

Als Golfpark Manager bij Spandersbosch bekleed je een veelzijdige functie, zo ben 

je niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele zaken van het golfpark 

maar geef je ook leiding aan de medewerkers van de Brasserie. Als Manager aan 

jou de taak om als verbindende factor op te treden op het Golfpark.  

 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het: 

● Vergroten van de greenfee verkoop. 

● Binnenhalen en verzorgen van commerciële activiteiten  

● Leiding geven aan de interne- en externe communicatie met als hoofdtaak het 

promoten van het Golfpark. 

● Toezicht houden op de werkzaamheden van gecontracteerde Greenkeepers. 

● Verantwoordelijk voor het onderhouden van de website en social media. 

● Namens het bestuur de contactpersoon voor de Golfschool. 

 

 



 

 

Naast jouw golf gerelateerde werkzaamheden ben je ook verantwoordelijk voor de 

dagelijks gang van zaken voor de horeca. 

De taken die hierbij horen zijn onder andere: 

 

● Zorgdragen voor een rendabele in- en verkoop.  

● Het 1e aanspreekpunt voor gasten en clubleden. 

● Inroosteren van en leiding geven aan het personeel van de brasserie. 

● Aantrekken van nieuwe evenementen en deze verzorgen. 

● Coördineren van evenementen  

Dit breng je mee 

● Een afgeronde HBO opleiding in de richting van Hogere Hotelschool, 

Evenementen Organisatie, Economie of Commercie. 

● Minimaal 10 jaar relevante werkervaring binnen een commerciële en golf 

gerelateerde organisatie. 

● Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als 

geschrift.  

● Uitstekende organisatorische, leidinggevende, communicatieve en creatieve 

vaardigheden.  

● Je bent klantgericht, commercieel gedreven, en ondernemend. 

● Je bent een netwerker en bent bereid om je eventueel aan te sluiten bij 

Business clubs in de omgeving.  

● Daarnaast ben je fulltime beschikbaar.  

Dit wordt geboden 

● Een uitdagende baan als Golfpark Manager waarbij je direct in dienst komt 

van de werkgever en met uitzicht op vast dienstverband. 

● Een passend marktconform salaris  

● 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld. 

● Een reiskostenvergoeding. 

● Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden. 

Veel verantwoordelijkheden maar ook veel vrijheid. 

 

Spreekt deze vacature u aan, stuur dan uw CV en motivatie uiterlijk 8 maart naar 

Hans den Breejen: info@golfparkspandersbosch.nl   


