
Vacature facilitair | Weekendhulp op zaterdagen | 4 uur per week 

We zijn op zoek naar een enthousiaste weekendhulp die op zaterdagochtenden beschikbaar is en 

incidenteel ook op zondagen. Je werkt ongeveer 4 uur per week. 

Als weekendhulp ben je verantwoordelijk voor het netjes houden van het terrein. Dit houdt in dat je 

rondom het clubhuis en parkeerterrein ervoor zorgt dat de prullenbakken geleegd worden en je alle 

wegwijsborden schoon maakt. Omdat er in de baan ook prullenbakken en verschillenden 

informatieborden zijn ga je ook de baan in. Dit doe je uiteraard in een super mooie golfbuggy 

waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt maar wij vooraf wel aan je uitleggen hoe je hier veilig in moet 

rijden.  

 

Naast deze werkzaamheden ben jij ook de helpende hand voor onze receptie. Moet er een poster in 

de baan worden opgehangen? Dan hang jij deze voor ze op. Moeten de handdoeken worden 

bijgevuld in de kleedkamer? Dan doe jij dit ook met gemak.  

De receptie weet dat zij elke taak aan jou kunnen toevertrouwen.  

Werktijden 

Werktijden zijn in overleg. We vinden het fijn als je rond 08:30u begint, normaal gesproken ben je 

dan rond 12.00u klaar. De ene keer kan dit later of eerder zijn. We vragen je hierin flexibel te zijn.  

Wat ga je doen? 

• Je zorgt ervoor dat de prullenbakken rondom het clubhuis en in de baan geleegd worden. 

• Je maakt de wegwijsborden, holeborden en andere informatieborden die door de baan staan 

schoon. 

• Je zorgt ervoor dat de afspuitplaatsen waarbij golfers hun clubs en/of schoenen met een 

luchtslang schoon spuiten er netjes uit zien door deze uit te vegen.  

• Je maakt de golfbuggy’s schoon met een hoge drukspuit en een spons. 

Profiel 

• Je bent op zaterdagen beschikbaar en incidenteel op zondagen wanneer onze andere 

weekendhulp niet kan. 

• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en je kan goed zelfstandig werken. 

• Je hebt geen kennis van golf nodig. 

• Minimumleeftijd bedraagt 16 jaar omdat je in een golfbuggy moet rijden. 

 

Aanbod 

Naast een prachtige groene en levendige werkomgeving ontvang je salaris conform Golf CAO. Daarbij 

werk je in een leuk jong team en worden er gezellige en sportieve uitjes georganiseerd.  

Interesse 

Heb je interesse? Laat het ons weten via erwin.drupsteen@prisedeau-golf.nl t.a.v. Erwin Drupsteen 

of bel naar 06-18 40 57 30.  
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