Baanmanager Golfclub Heelsum
Golfclub Heelsum zoekt een ambitieuze en servicegerichte baanmanager m/v (32-40 uur) met
commercieel talent. De arbeidsovereenkomst zal eerst worden aangegaan voor bepaalde tijd van 1
jaar en kan bij gebleken geschiktheid worden verlengd dan wel worden omgezet in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Golfclub Heelsum bestaat uit de vereniging Golfclub
Heelsum en de Stichting Golfbaan Heelsum is gelegen op een unieke en historische locatie. Golfclub
Heelsum heeft 1250 leden en omvat 27 holes. De sfeer is er ongedwongen gezellig en informeel. De
clubkalender biedt een gevarieerd aanbod aan evenementen voor jong en oud, wedstrijdspelers,
recreatie-spelers en bedrijfsleden. Alle leden zijn lid van de vereniging en het personeel is in dienst bij
de Stichting. Jaarlijks ontvangt de Golfclub een groot aantal greenfee spelers.
Functieomschrijving:
De baanmanager:







Geeft leiding en sturing aan een team van ca. 8 vaste medewerkers in o.a. administratie en
receptie;
Voert het beleid van Golfclub Heelsum uit;
Stuurt de commerciële activiteiten aan en bouwt deze verder uit;
Onderhoudt de goede relatie met de leden, de businessclub, de partners (golfschool,
golfshop, horeca, baanonderhoud) en het Bestuur van de vereniging;
rapporteert aan de voorzitter van Stichting Golfbaan Heelsum;
vertegenwoordigt de Golfclub bij de verschillende contacten

Taken en verantwoordelijkheden:











Verantwoordeliijk voor het exploitatieresultaat van Stichting Golfbaan Heelsum;
Bewaken van kwaliteit, gastgerichtheid en de efficiency van alle operationele processen;
Het inspirerend en effectief leiding geven aan de medewerkers en zorg dragen voor goede
werkomstandigheden en een goed functionerend team;
Het opstellen van begrotingen, het tijdig en compleet aanleveren van periodieke financiële
rapportages en analyses, en het be- en bijsturen van de organisatie op basis van gewijzigde
omstandigheden gericht op het behalen van de afgesproken financiële en operationele
resultaten; Op dit onderdeel wordt samengewerkt met de professionele financiële afdeling.
Het maken en uitvoeren van een commercieel jaarplan voor Stichting Golfbaan Heelsum;
De succesvolle uitvoering van het beleid van Golfclub Heelsum in de praktijk;
De werving en het behoud van het aantal leden van de golfvereniging, zowel particuliere als
de businessleden;
Een positief imago van Golfclub Heelsum in de lokale gemeenschap en in de golfbranche met
een hoge gastwaardering voor de totale dienstverlening;
Actieve en initiatiefrijke deelname aan de bestuursvergaderingen van Golfclub Heelsum.

Functie-eisen:









Hogere Hotelschool of vergelijkbare HBO opleiding;
Minimaal 5 jaar aantoonbare en leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie binnen de
golfwereld, leisure en/of hospitality;
Ruime ervaring met CRM-systemen, Microsoft Office en Social Media
Kennis van en affiniteit met de golfsport en bekendheid met de verenigings- c.q. golfcultuur
zijn een pré
Een empathisch leider, teamplayer en resultaatgericht
Analytisch vermogen en praktijkgericht, met een scherp oog voor details;
Goed ontwikkelde commerciële kwaliteiten, financieel inzicht en kennis van begrotingen;





Een sterke persoonlijkheid, in staat om zelfstandig te werken, representatief, ‘hands on’,
zichtbaar binnen de golfclub, communicatief sterk en een goede onderhandelaar;
Actieve netwerker die het gezicht en visitekaartje is van Golfclub Heelsum;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, is
vereist. Een goede mondelinge beheersing van de Duitse taal is een pré.

Arbeidsvoorwaarden:


Functiegroep 6 van de CAO Golfbranche

Wij bieden een zelfstandige en uitdagende functie binnen een bloeiende organisatie. Ben je
enthousiast? Stuur of mail je sollicitatie uiterlijk 01 oktober 2019 naar Golfclub Heelsum, t.a.v. Astrid
Kraag, Ginkelseweg 14, 6866 DZ Heelsum, baansecretaris@gcheelsum.nl. Wil je meer informatie?
Bezoek onze website: www.gcheelsum.nl

