
VACATURE WEEKENDHULP/OPROEPKRACHT RECEPTIE MEDEWERKER 
PRISE D’EAU GOLF m/v 

 
Houd jij van sport en een dynamische omgeving? Ben je op zoek naar een bijbaan met 
verantwoordelijkheden en uitdagingen voor jezelf? Wil je werken in een leuk team? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! 
 
Wij willen het receptieteam van Prise d’eau Golf uitbreiden. Als receptiemedewerker ben je het 
visitekaartje van de golfbaan. Jij staat klaar voor al onze leden en gasten die komen spelen. 
Je voornaamste taken zullen bestaan uit het boeken van starttijden, telefoon beantwoorden, 
abonnementen en rittenkaarten verkopen, het afrekenen van diverse producten en op juiste 
wijze verwerken van deze gegevens.  
 
Een uitdagende baan voor een communicatief sterk persoon die oprecht geïnteresseerd is in 
mensen van jong tot oud. Een baan waarbij de gast centraal staat.  
 
Wat vragen wij?  
Jij bent: 

 Minimaal 18 jaar 

 Woonachtig in omgeving Tilburg 

 Communicatief sterk en gastgericht 

 Stressbestendig en positief ingesteld 

 Resultaatgericht 

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

 Flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit) 

 Enthousiast, hebt oog voor detail, bent servicegericht en representatief 

 Handig met computers  

 Iemand die kennis heeft van de golfsport, maar dat kunnen wij jou ook leren 
 
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, zowel zakelijk als particulier! 
 
Salaris en extra’s  

 Salaris conform CAO golfbranche 

 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 naar claudia.blom@prisedeau-golf.nl  
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