Vacature:
Stagiaire

Aan de rand van Tilburg ligt de mooiste golfbaan van Brabant: Prise d’Eau Golf.
Prise d’eau is een grote golfbaan, met een gezellige, gastvrije sfeer en uitstekende horeca.
Wil je leren golfen, dan ben je welkom bij de Prise d’eau Golf Academy. De Pro’s van de Academy
geven beginnerslessen tot masterclasses.
Ook zakelijk is er veel mogelijk op Prise d’eau met twee bruisende netwerkclubs die maandelijkse
samenkomen om te ontmoeten en ontspannen op onze golfbaan.
We zijn op zoek naar een stagiaire Business, Events en Communicatie, die ons gaat helpen met
het organiseren van toffe (business) events en onze klantenbeleving naar een nóg hoger niveau
weet te tillen. Je brengt daarvoor de klantreis en interactiemomenten van onze Businessclubs in
kaart, ook komen er taken bij zoals het bedenken en maken van (online) communicatie uitingen.
Het organiseren van de maandelijkse Business golfdagen is tevens een van de taken waar jij je mee
bezig gaat houden.
Ben jij een creatieve aanpakker met organisatietalent? Lijkt het je leuk om te werken én te leren in
een omgeving waar sport, een mooie omgeving, horeca en business hand-in-hand samenkomen?
Dan is dit de perfecte stage!
Wat verwachten wij van jou:
• Je bent een HBO student die studeert in de richting van Hospitality & Evenementen Management,
Digital Business Concepts (of een vergelijkbare studie)
• Je schrijft wervend, enthousiast en foutloos Nederlands.
• Je bent geen ‘grijze muis’ maar een collega die iets toevoegt aan de Business events.
• Je bent op zoek naar een stage waarbij je meewerkt voor minimaal 5 maanden vanaf
augustus/september 2022;
• Je hoeft geen kennis te hebben van golf.
Wat mag je van ons verwachten:
• Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen op het gebied van evenementen organisatie, customer
experience en content creatie.
• Je wordt deel van een jong en enthousiast team, dat open staat voor jou en je creatieve ideeën.
• Deelname aan een golf cursus om zelf te ervaren hoe leuk golfen is.
Ben jij die stagiair(e) naar wie wij op zoek zijn? Laat dan van je horen! We ontvangen graag jouw
CV en een korte motivatie. Voor al je vragen over deze opdracht of de procedure kun je contact
opnemen met Monica Lammers. Mail naar Monica@prisedeaugolf.nl of bel naar 06-28497913.

