Droom jij ervan om met jouw
gastvrijheid onze golfers thuis te
laten voelen bij De Zaanse?
De Zaanse is een vooruitstrevende, laagdrempelige en bovenal leuke plek waar zowel clubleden als
greenfee spelers zich thuis voelen. We zijn flink aan het investeren in de toekomst en hebben ambitieuze
uitbreidingsplannen op de driving range, adventure golf, een verlichte PAR 3 en op termijn een hotel.
Vanwege grote drukte zijn we dan ook op zoek naar versterking!

HOOFD RECEPTIE m/v (fulltime)
Functieomschrijving
Naast de dagelijkse leiding van het receptieteam, Backoffice en een team van marshals, ben je
verantwoordelijk voor de eerstelijns contacten met onze vereniging. Je werkt samen in een klein en relatief
nieuw team waarin zelfstandigheid, interne communicatie en structuur belangrijk zijn. Samen met de nieuwe
eigenaren bouw je mee aan een professionele, goed georganiseerde organisatie en het is jouw doel om onze
golfers de (golf) dag van hun leven te bezorgen, elke keer weer! Je zorgt o.a. voor een geolied receptieteam,
verdere ontwikkeling van (reserverings) systemen, tevreden spelers, een efficiënte baanplanning en goede
onderlinge communicatie. Je werkt nauw samen met de afdeling events, horeca en hoofd greenkeeping en
krijgt hierbij veel vrijheid om de kaders uit te zetten waarbij je wordt ondersteund door diverse specialisten.
Minimaal 3 jaar ervaring als (hoofd) receptie in een golfomgeving (pré)
MBO+/HBO niveau, bijvoorbeeld Hogere Hotelschool, NHTV
Echte teamplayer die de leiding durft te nemen en zijn of haar team laat groeien
Je bent commercieel en staat stevig in je schoenen
Harde werker die graag pro-actief de handen uit de mouwen steekt en het goede voorbeeld geeft,
maar ook oog heeft voor processen en structuur
Je bent flexibel in tijd en werkzaamheden en hebt geen 9-17 mentaliteit, weekenden zijn regelmatig
‘part of the job’
Ideale functie als je toe bent aan de volgende stap in je carrière

Ben je net zo enthousiast als wij? Reageer dan snel maar uiterlijk voor 7 mei naar joost@marktrecreatie.nl.
We laten je dan z.s.m. weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek in de week van 9 mei.

