
 

 

 

 

Wil jij ook werken op een van de mooiste golfbanen in Europa? 

 

De Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort is opgericht in 1910. De club heeft een rijke 

historie en prachtige voorzieningen. De golfbaan is een 27 holes links course en is een van de 

mooiste banen van Europa. De Kennemer ligt in de duinen op slechts 1,5 kilometer van de 

Noordzeekust.  

De Club heeft circa 1.370 leden en is een echte familieclub.  

De Kennemer is de oudste ‘links’ golfbaan in Nederland. De baan bestaat uit 3 series van 9 

holes, te weten: de A-holes (de Van Hengel course), de B-holes (de Pennink course) en de 

C-holes (de Colt-course). 

De Kennemer Golf & Country Club zoekt ter versterking van ons ambitieuze team: 

 

Gastvrije caddiemaster m/v 
FT (minimaal 32 uur per week) 

 
 

Wij zoeken een gastheer/-vrouw in optima forma die onze leden en (internationale) gasten 
op een uitstekende manier en gastvrij welkom heet. Daarnaast heeft hij/zij de dagelijkse 

coördinatie bij het spelen in de baan, wat het ook noodzakelijk maakt, dat hij/zij in ruime 
mate kennis heeft van de golfregels en de etiquette van de golfsport. 
 

Onze nieuwe collega: 
- Is gastvrij 

- Is servicegericht 
- Is flexibel 
- Heeft een proactieve houding 

- Heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
- Heeft (uitgebreide) kennis van de golfsport 

- Is een team player met goede contactuele en communicatieve eigenschappen 
- Spreekt de Engelse taal gezien het internationale karakter van de Club 
 

Wij bieden: 
- Arbeidsvoorwaarden volgens de Golf CAO en aanvullende KG&CC regeling 

- Een werkomgeving op een prachtige locatie 
- Een enthousiast Kennemer team om mee samen te werken 
- De mogelijkheid tot specialisatie en kennisontwikkeling 

 

Geïnteresseerd? Mail je bondige motivatie met pasfoto en CV voor 15 maart aan de heer 

H.J.E. Hendrikx (secretariaat@kennemergolf.nl). 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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