
 

VACATURE COMMERCIEEL MEDEWERKER PRISE D’EAU GOLF 
 
Hou jij van sport en een dynamische omgeving?  Ben je op zoek naar een baan waar geen 
dag hetzelfde is? Wil je werken in een leuk team? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Fulltime of Parttime | 32 - 40 uur en ook weekenden 
 
Wij willen het commerciële team van Prise d’eau Golf uitbreiden. Samen met het team ben je 
druk met commerciële activiteiten voor de particuliere markt. Dus onze gasten die willen 
starten met golf en de golfers, leden en nog niet-leden die zich willen binden aan onze 
golfbaan en vereniging.  
 
Jij staat klaar voor onze gasten en leden met vragen en opmerkingen over lidmaatschappen, 
abonnementen, les- en overige producten en activiteiten. Dit doe je voornamelijk telefonisch 
en per mail maar ook onder het genot van een kop koffie in onze gezellige brasserie. 
 
Een uitdagende baan voor een communicatief sterk persoon die geïnteresseerd is in mensen 
van jong tot oud. Een baan waarbij de gast centraal staat en jij constant mee moet denken met 
de behoefte van de gast. Jij weet onze producten te matchen met de wensen van onze 
bezoekers.  
 

Wat ga je doen?  
 Het geven van informatie en het beantwoorden van (telefonische) vragen 

 Mensen pro-actief benaderen  

 Nog niet golfers uitnodigen om kennis te maken met golf via de kennismakingsles 
middels leadboxen, acties en referals 

 Na de kennismakingsles op zondag mensen informeren over vervolg producten 

 Promotionele activiteiten en acties bedenken en uitvoeren om diverse leads te 
genereren.  

 Begeleiding bieden tijdens de kennismakingsdagen en starterslessen in de vorm van 
mentorschap 

 Contact onderhouden met huidige leden 

 Een dag in de week bij de receptie meewerken. Daar komen de gasten immers 

 Helpen bij evenementen in het hoogseizoen 

 Verkopen van (golf) groepsreserveringen 

 Aftersales 
 

Wat vragen wij?  
Jij bent: 

 Stressbestendig en positief ingesteld 

 Resultaatgerichtheid 

 Iemand die graag wil winnen 

 Iemand die zich kan inleven in anderen (van jong tot oud) 

 Communicatief sterk en gast gericht 

 Flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit dus ook werken in het weekend en de avonden)  

 Enthousiast, hebt oog voor detail, servicegericht en representatief 

 Handig met computers en legt je afspraken administratief goed vast 

 Iemand die kennis heeft van de golfsport, maar dat kunnen wij jou ook leren 

 MBO- of HBO-opgeleid 



 

 
Wie zijn wij? 
Prise d’eau Golf is een gezellige en bruisende golfbaan met ruim opgezette faciliteiten voor 
golfers maar ook voor niet-golfers. Kom je na een wandeling voor een kop koffie of met je 
hockey-team voor een teamuitje of speel je 18-holes met je vrienden of organiseer je een 
(zakelijke) golfdag: iedereen is van harte welkom om te ervaren wat Prise d’eau te bieden 
heeft, zover zakelijk als particulier! 
 

Salaris en extra’s  
 Salaris conform CAO golfbranche 

 Bonusregeling 

 Gratis leren golfen en spelen 

 Werken op een van de mooiste plekken rondom Tilburg: ‘Office with a view’ 
 

Is dit jouw baan? 
Denk jij dat deze baan bij jou past? Dan maken we graag kennis met je! Stuur je motivatie en 
cv Patty.smit@prisedeau-golf.nl   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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