
 
WERKEN IN EEN SPORTIEVE GROENE OMGEVING!! 

 
 
BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BIJBAAN? 
Golfbaan Delfland, gelegen aan de A4 naast Delft, bestaat uit een 36-holes golfbaan, uitgebreide golffaciliteiten om te 
oefenen, een gezellige brasserie, een golfschool en een golfshop. Wij zijn een van de grootste en gezelligste 
golfbanen in Nederland. Onze medewerkers zijn het visitekaartje van onze organisatie. Jij zorgt ervoor dat alles op 
rolletjes loopt. Bezoekers komen door jouw enthousiasme en aanpak graag terug. 
 

Wij zoeken ter uitbreiding van ons enthousiaste team: 

 
MEDEWERKER BEDIENING (m/v) 

   (fulltime/parttime) 
Wat ga je doen? 
Als bedieningsmedewerker ben jij het visitekaartje van onze Brasserie. Je ontvangt gasten en zorgt dat het tijdens hun 
verblijf aan niets ontbreekt. Je neemt bestellingen op en handelt ze af. Je maakt hierbij gebruik van handhelds. Je bent 
gastheer of gastvrouw bij evenementen en partijen. Daarnaast draag je met collega’s zorg voor het openen en sluiten 
van de Brasserie. Naast deze taken draag je ook zorg voor alle routinematige werkzaamheden zoals het 
schoonhouden van tafels, de bar en het restaurant. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat onze bezoekers graag 
terugkomen. 

Wat vragen wij van jou? 

• Je bent 2 jaar werkervaring 
• Je bent representatief, enthousiast en resultaatgericht 
• Je bent service- en gastgericht  
• Je bent pro-actief en hebt een commerciële instelling 
• Je bent stressbestendig 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Je bent een echte teamspeler 
• Je bent flexibel m.b.t. werkdagen en -uren (zowel doordeweeks, ’s avonds als in het weekend) 
• Je bent in het bezit van eigen vervoer 

Wat bieden wij jou? 
• Een marktconform salaris volgens CAO-Golfbranche 
• Een groene, dynamische en uitdagende werkomgeving, geen dag is hetzelfde 
• Werken in een jong, dynamisch team, welke klaarstaan voor onze gasten 
• Interessante golf gerelateerde secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfskleding 

 
Ben jij onze nieuwe collega?  
Stuur je cv en korte motivatiebrief naar personeel@delflandgolf.nl  en wij nemen contact met je op! 
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