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Vacature Caddiemaster 
 
Ken jij of ben jij een enthousiast en ondernemend iemand met een enorme drive om onze gasten in 
de watten te leggen? Wij zijn op zoek naar gastvrije caddiemasters die het Woold team komt 
versterken. 
 
Functiebeschrijving 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor gasten en leden op de receptie van onze golfbaan. Hierbij ligt 
de focus op het coördineren van de starttijden en het beantwoorden van algemene vragen. Hierbij 
werk je nauw samen met het management en de eigenaren om ervoor te zorgen dat alle gasten en 
leden een geweldige ervaring hebben op onze golfbaan. 
 
Verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor het inboeken van starttijden en het ontvangen van gasten die zich 
melden bij de receptie 

• Verantwoordelijk voor dagelijkse baanmanagement, bewaken van de gastvrijheid en 
algemene receptiewerkzaamheden 

• Regelmatig overleg met eigenaren, management & horecapersoneel 

• Ledenadministratie en kunnen werken met ICT (bijv. reserverings- en kassasysteem) 

• Het uitvoeren van algemene kantoorwerkzaamheden in samenwerking met het management 
 
Gezocht 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Je bent jong en nog studerend en wil graag goede werkervaring opdoen in een dynamische 
organisatie, of je hebt een aantal jaren aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de 
horeca/ gastvrijheidssector 

• Je bent flexibel inzetbaar (dag- avond- en weekenddiensten) 

• Sociaal vaardig en communicatief sterk 

• Je bent resultaatgericht, hebt commercieel inzicht en een hands-on mentaliteit 

• Je kan goed omgaan met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
 
Geïnteresseerd? 
Wij bieden een functie in een inspirerende en diverse werkomgeving, waar gastvrijheid en service 
hoog in het vaandel staan. Geen dag is hetzelfde op het Woold!  
 
Stuur je Curriculum Vitae, voorzien van een recente pasfoto en begeleidende brief, naar 
info@golfbaanhetwoold.nl t.a.v. Fréderique Manders o.v.v. sollicitatie. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


