Assistent-Greenkeeper – full-time
Bij Landgoed & Golfbaan Tespelduyn draait alles om gastvrijheid; onze gasten het naar de zin maken,
dat is onze passie! De prachtige 9-holes golfbaan doet het hart van elke golfliefhebber sneller
kloppen. Tevens is Tespelduyn een plek waar culinair veel te genieten valt. Denk hierbij aan lunches,
diners, High Teas maar zeker ook aan uitbundige feesten. Als officiële trouwlocatie bieden wij alles
om de ceremonie, de receptie en het feest van A-Z op unieke wijze te doen slagen. De sfeer is
informeel en gastvrij.
De golfbaan
• Over 2014 is Tespelduyn 2e geworden in de o.a. door de Nederlands Golf Federatie georganiseerde
nationale verkiezing van Golfbaan van het Jaar 2014.
• In 2016 ontving Tespelduyn van www.leadingcourses.com, met ruim 300.000 beoordelingen
Europa’s grootste beoordelingssite door golfers en voor golfers, het predicaat ‘Recommended’. Dit
predicaat wordt uitsluitend toegekend aan golfbanen met een totaalbeoordeling van 7,5 of hoger.
Specifiek op gastvrijheid wordt Tespelduyn door Leadingcourses hoog beoordeeld met liefst een 8,7
en daarmee 9e van Nederland.
• In NGF Golf Magazine van september 2015 staan Tespelduyn’s (oefen)faciliteiten 6e van Nederland.
De functie
Als assistent-greenkeeper draag je in een team van ongeveer 5 medewerkers zorg voor de uitvoering
van de onderhoudswerkzaamheden op het terrein van ons landgoed en golfbaan.
Wat ga je doen?
Onderhouden van het landgoed en golfbaan in de ruimste zin van het woord. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit: maaien van de golfbaan, onderhouden bunkers, bemesting, beregening, bezanden,
onderhoud drainage, onderhoud beplantingsvakken, etc. Uiteraard horen zaken als onkruid
verwijderen, kleine reparaties verrichten en het legen van de prullenbakken erbij.
Machinaal golfballen rapen en het waarborgen van orde en netheid op ons landgoed en golfbaan
behoren ook tot de taken.
Kortom, jij maakt deel uit van het greenkeepersteam dat alle klussen in de buitenlucht regelt!
Wat verwachten we van jou?
• Jij bent net afgestudeerd en in het bezit van een diploma “in het groen”;
• Jij wilt dit mooie vak graag verder leren van de collega-greenkeepers;
• Jij beschikt over een gezonde dosis eigen initiatief en denkt en handelt pro-actief;
Wat bieden wij jou?
• Onze kennis en ervaring, die wij graag met jou willen delen!
• Goede werksfeer in een prachtige werkomgeving op een landgoed & golfbaan in de Bollenstreek;
• Grote mate van zelfstandigheid, vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden;
• Ruimte voor eigen mening;
• Werken in een familiebedrijf met korte lijnen.
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Solliciteer nu op deze functie en kom jouw mooie vak uitoefenen bij ons prachtige bedrijf!
Stuur uiterlijk 20 februari een gemotiveerde mail met CV naar Hoofdgreenkeeper Ro Wempe via
info@tespelduyn.nl .
Wil je vooraf nadere informatie dan kun je hem bellen op 06 1374 6016.
Meer informatie vind je op www.tespelduyn.nl en op Facebook.
Dat Tespelduyn door de gasten gewaardeerd wordt blijkt uit de aansprekende prijzen die recent
werden gewonnen.
In 2016: Beste Vergaderlocatie van Nederland
In 2015: Winnaar Bon Appetit Cup – Nederland’s best beoordeelde restaurant op een golfbaan
In 2014: 2e prijs Golfbaan van het Jaar
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