Profiel: Stagiair(e) Landgoed & Golfbaan Tespelduyn
Stagegegevens:
Functie
Opleidingsniveau
Locatie
Stageduur
Tijdvak stage
Stagesoort
Huidig opleidingsjaar

Commercieel medewerker
HBO
Noordwijkerhout, Zuid-Holland
Minimaal 4 maanden / 32 uur per week
Vanaf 1 juni
Werkervaring
2 of 3

Wie zijn wij?
Landgoed & Golfbaan Tespelduyn Noordwijkerhout is uniek gelegen tussen het Keukenhofbos in
Lisse en het Noordwijkse strand- en duinengebied. Landgoed Tespelduyn heeft een 9 holes, par 32
golfbaan en een unieke afslag op de 23 meter hoge Terp, die de golfers een schitterend uitzicht over
de omgeving biedt. De oorspronkelijke familieboerderij is omgetoverd in een warme en aangename
plek voor voorbijgangers om te verpozen. Landgoed Tespelduyn is een prachtig decor voor
bruiloften, feesten en partijen of zakelijke bijeenkomsten. Een bijzondere locatie om te genieten, ook
van heerlijk eten met een culinair accent.
Taakomschrijving:
Landgoed Tespelduyn biedt een afwisselende, leerzame hands-on stage in een inspirerende
omgeving. Het takenpakket is zeer divers zodat je van diverse kanten het vakgebied leert kennen.
Tijdens je stage ondersteun je de medewerkers van het sales team (marketing, evenementen &
partijen, golfwedstrijden, receptie) waarin je elk proces meemaakt.
Werkzaamheden:
 Intakegesprekken met opdrachtgevers
 Uitwerken van intake gesprekken in maatoffertes
 Het onderhouden van contact met opdrachtgevers per e-mail en telefoon
 Het verzinnen én uitvoeren van leuke (marketing) acties & social media uitingen
 Opstellen van nieuwsbrieven
 Schrijven van persberichten
 Meewerken bij (golf)evenementen (voorbereiding en op de dag zelf)
Gewenste profiel:
 Je volgt een passende studie op HBO niveau
 Je bent minimaal 4 maanden beschikbaar
 Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
 Je bent in staat zelfstandig en accuraat te werken
 Gemotiveerd en leergierig
 Aantoonbare kennis van MS Office

Wat bieden wij:
 Een uitdagende stage met veel afwisseling in werkzaamheden
 Stage waar flexibiliteit, verantwoordelijkheid, initiatief en pro-activiteit wordt gewaardeerd
 Goede begeleiding
Vergoeding:
Als stagevergoeding bieden wij het gratis behalen van HCP54 (Golfvaardigheidsbewijs) en gedurende
de stage vrij gebruik van onze Golfbaan inclusief oefenfaciliteiten. Tevens bieden wij een creatieve,
inspirerende en erg leerzame werkomgeving!
Sollicitaties met een CV ontvangen wij graag via events@tespelduyn.nl t.a.v. Jelle Vleugel. Meer
informatie omtrent de stage? Dan kan je bellen naar 0252-241333 – sneltoets 3.

