
 
 

Functieprofiel 
Gastvrije horeca- & receptie medewerk(st)er 

 
Soestduinen is een openbare Golfbaan voor iedereen die wil spelen op onze golfbaan, kennis wil maken met de 
golfsport of een cursus wil volgen bij onze Golfschool. Wij zijn een moderne en toegankelijke golflocatie voor jeugd 
én volwassenen. Daarnaast zijn ook niet-golfende bezoekers van harte welkom om gebruik te maken van ons 
eetcafé. 

Voor onze horeca-/receptieafdeling bij Golfpark Soestduinen zijn wij op zoek naar een zelfstandig 
werkende, enthousiaste werkstudent (18-25) 

Horeca- & receptie medewerk(st)er 8 – 16 uur per week met 
name in het weekend 

Wat ga je doen? Als horeca- & receptie medewerker ben je niet alleen het eerste aanspreekpunt maar tevens de 
gastheer/gastvrouw die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan en graag bijdraagt aan een gezellige en 
uitnodigende sfeer. Je heet onze gasten welkom en streeft naar een prettig verblijf. Je bent aan het werk in de 
receptie-/horecavoorziening van Golfpark Soestduinen en voert daarbij alle voorkomende horecawerkzaamheden 
uit zoals ontvangst gasten, beheren van starttijden, bediening, bar werkzaamheden, afhandelen van golf 
gerelateerde receptie werkzaamheden en zorgt dat onze horeca faciliteiten representatief zijn. Je begrijpt het 
commerciële belang en hebt aandacht voor de uitvoering van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. Tevens kun je 
ook jouw klantgerichte houding laten zien bij het verstrekken van informatie over diensten en producten die te koop 
zijn in de golfshop. Kortom, je bent de eerste aanspreekpersoon en biedt onze gasten gastvrijheid. Je werkt in een 
relatief klein maar ambitieus, gezellig en betrokken team. 

Dit verwachten wij van jou: Je studeert en zoekt een leuke, gezellige bijbaan voor de weekenden en af en toe 
een avondje. Je houdt van mensen om je heen, bent gastvrij en commercieel ingesteld. Je hebt gevoel voor 
presentatie en bent flexibel inzetbaar.  

Dit bieden wij jou: Een uitdagende brede functie in een unieke natuurlijke omgeving, waarbij je wat geld kan 
bijverdienen om jouw studie leuker te maken. Je werkt samen met andere collega’s in de keuken, bar, receptie, 
kantoor en golfbaan. Het gaat om een dienstverband tussen de 8 en 16 uur per week. In de vakanties hopen we 
dat je misschien meer uren kan maken. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao voor de Golfbranche. Het 
spreekt voor zich dat wij je leren golfen … 😉 

Beschrijving locatie en doelgroep: Golfpark Soestduinen is een volwassen 9 holes par3 golfbaan, gelegen in het 
natuurgebied van de Soester Duinen en direct naast het Double Tree by Hilton Soestduinen. Wij bieden behalve de 
golfbaan, diverse oefenfaciliteiten, een golfshop en een golfschool. Ter ondersteuning hebben wij een eetcafé, 
overdekt- en verwarmd terras en bar. Op ons Golfpark is een golfvereniging met een kleine 500 leden die wekelijks 
spelen en activiteiten organiseren. Maar daarnaast komen er ook mensen uit de regio en van het naastgelegen 
hotel bij ons golfen en oefenen. 

Wil je meer weten? Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Han Overkamp, via tel.nr. 
035-5880005 of info@golfparksoestduinen.nl. 

Heb je interesse en wil je solliciteren? Dan ontvangen wij graag jouw gegevens. Stuur je CV samen met een 
korte motivatie naar info@golfparksoestduinen.nl.  


