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Wie zijn we?
De Keppelse Golfclub in Hoog-Keppel bestaat dit 
jaar 95 jaar. Een groeiende en actieve vereniging 
met meer dan 600 leden, een 18 holesbaan 
in een schitterend landschap, een groot 
vrijwilligerscorps, een golfacademie en moderne 
voorzieningen. Wij kenmerken ons door 
Achterhoekse gemoedelijkheid en gastvrijheid. 
Leden en gasten voelen zich bij ons thuis. 

Uitdagende managementbaan
De clubmanager (m/v) is de spil waar het om 
draait. Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken. Samen met de andere medewerkers 
ben je hét aanspreekpunt voor leden en gasten.

De clubmanager ondersteunt het bestuur bij de 
besluitvorming, helpt bij het opstellen van de 
begroting en bewaakt de budgetten. Je voert het 
bestuursbeleid uit en bent eindverantwoordelijk 
voor de operationele bedrijfsvoering. Dan gaat 
het onder meer om het aansturen van het 
personeel (medewerkers van secretariaat en 
financiële administratie). 

Ook de zorg voor het onderhoud van het 
clubhuis en andere voorzieningen hoort tot het 
takenpakket. De clubmanager onderhoudt de 
contacten met commissies, de hoofdgreenkeeper, 
de manager horeca en de golfpro’s.

Wie zoeken we?
We willen iemand met ambitie en ervaring. Je 
combineert een goed analytisch vermogen en 
minimaal hbo-werk-en -denkniveau met een 
dienstverlenende instelling. Je hebt minimaal 5 
jaar ervaring met leidinggeven en hospitality, je 
hebt affiniteit met het verenigingsleven en je hebt 
goede kennis van de golfbranche. Je kunt goed 
samenwerken.

Wie ben je? 
Een stevige, daadkrachtige persoonlijkheid met 
overtuigingskracht, maar ook een verbinder. Dat 
combineer je met een dienstverlenende instelling 
en je bent efficiënt en goed in organiseren. Je 
bent sociaal vaardig, communicatief, proactief 
en probleemoplossend. Een actieve netwerker. 
Kennis van relevante software, social media 
en communicatie zijn voor jou bekend terrein. 
Je bent flexibel en bereid om ook avonden en 
weekenden te werken. 

Wat bieden we?
Een prachtige, nieuwe functie met een grote mate 
van zelfstandigheid. De arbeidsvoorwaarden zijn 
goed en conform de cao golfbranche. Je hebt 
ruimte voor eventuele uitbreiding van het aantal 
uren, als dat nodig blijkt te zijn.

Meer info? 
Bel Bart Meesters via 06-512 89 314 of mail je CV 
vóór 11 juni naar bart.meesters@xs4all.nl.

Gezocht: 
Clubmanager

28 uur per week

Zin in een dynamische functie als clubmanager? Ga dan aan de slag bij de 
Keppelse Golfclub! Het gaat om een nieuwe functie, waaraan jij inhoud kunt geven! 


