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Vacature Greenkeeper 

Door onze gasten en leden zijn wij inmiddels 8 jaar op rij verkozen tot de meest gastvrije golfbaan 
van Nederland en de golfbaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Golfbaan het Woold bestaat 
uit een natuurlijke 18 holes baan en een uitdagende 9 holes par 3 baan en staat in de top 10 van 
beste golfbanen van Nederland. 

Ben jij een greenkeeper die samen met het totale team van greenkeepers ons golfcomplex in 
topconditie wil houden? Per heden zijn wij op zoek naar een gedreven greenkeeper die het Woold 
team komt versterken. 

Functiebeschrijving 

Vanaf ’s ochtends vroeg houd je je met de rest van de greenkeepers bezig met het onderhoud van 
de golfbaan. Dit onderhoud bestaat uit verschillende werkzaamheden, zoals het maaien, het snoeien 
en bladvrij houden van het terrein. Ook het onderhoud van de tuinen, hindernissen en onderhoud 
van het machinepark valt binnen je werkzaamheden. Samengevat: je zorgt ervoor dat alles er in 
topconditie bij ligt. 

Gezocht 

• Ervaring met onderhoud en besturing van tuin- & landbouwmachines 

• Ervaring in het groen 

• In het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer 

• Affiniteit met de golfsport is mooi meegenomen 

• Een flexibele instelling ten aanzien van je werktijden en bereid om ook in het weekend (om 
de beurt) aan de slag te gaan 

• Minimaal 32 per week 

Geïnteresseerd? 

Ben jij iemand die graag in de buitenlucht werkt en zelf actief bezig wil zijn? Dan is dit dé baan voor 
jou! 

Wij bieden een functie in een inspirerende en diverse werkomgeving, waar gastvrijheid en service 
hoog in het vaandel staan.  
 
Stuur je Curriculum Vitae, voorzien van pasfoto en begeleidende brief, naar 
info@golfbaanhetwoold.nl t.a.v. Fréderique Manders o.v.v. sollicitatie. 


