
 

 
 

Medewerker Evenementen en Sponsoring (38 uur) 

VACATURE 

 

Over de NGF 

 

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is opgericht in 1914. Inmiddels zijn er 

ruim 385.000 golfers actief in Nederland welke ondergebracht zijn bij de circa 275 

golfverenigingen. De NGF wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen, 

ten dienste van meer spelbeleving en spelplezier van elke golfspeler ongeacht diens niveau 

en ambitie. De NGF is gevestigd in Utrecht en heeft ruim 50 medewerkers. 

 

Over de functie 

 

Als medewerker Evenementen en Sponsoring ondersteun je de projectleider met de 

organisatie van NGF (Tour-) evenementen en toernooien. Er wordt gewerkt met 

projectplannen die door jou worden gevolgd. Je levert input voor de projecten en budgetten 

aan de projectleider en denkt proactief mee. Je ondersteunt de Evenementenmanager uit 

je team bij de ‘inkoop’ van accommodaties (hotelkamers, vergaderzalen), horeca-

arrangementen, kleding en materialen. Ook ben je betrokken bij de coördinatie van de 

inzet van vrijwilligers. Een andere belangrijke taak is de ondersteuning van de 

Sponsormanager in de voorbereiding en de uitvoering van de sponsor- en 

relatiemarketingactiviteiten van de NGF. Je hebt oog voor wat beter kan en draagt daaraan 

positief bij. Je leidinggevende is de Directeur Sales, Events en Sponsoring. 

 

Voor deze functie is het belangrijk dat je over sterke communicatieve vaardigheden 

beschikt (waaronder goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal) en dat je snel 

kunt schakelen. 

 

Je werkomgeving 

Je werkplek is in dé ‘sporthub’ in Nederland, genaamd DeWeerelt van Sport te Utrecht 

waar de NGF samen met de KNHB, Nevobo, het Watersportverbond en de NSkiV is 

gehuisvest. De NGF bied je een uitdagende positie in een ambitieuze en ondernemende 

organisatie. In deze functie is er ruimte voor eigen initiatief. De cultuur is te typeren als 

resultaatgericht met oog voor realisme. Er is veel respect voor de omgeving en de 

medewerkers. 

 

Jouw profiel 

- MBO+/ HBO werk- en denkniveau. 

- Minimaal 1 á 2 jaar ervaring met de organisatie van events.  
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  
- Een passie voor sport en bij voorkeur golf. 
- Je kunt goed plannen en organiseren, werkt nauwkeurig en hebt een sterke drive 

om perfect werk te leveren.  
- Je bent zelfstandig maar zeker ook een teamspeler.  
- Je kunt goed met stress omgaan en bent flexibel. 
- Rond evenementen is het geen probleem voor jou om in de avonden en de 

weekends te werken.  
- In bezit van rijbewijs B.  

 

Wat bieden wij jou? 

- Een jaarcontract.  

- Werken aan de toekomst van de NGF met veel ruimte voor eigen initiatief. 



 

 
 

- Inspirerende werkomgeving, DeWeerelt van Sport, met eigen sportfaciliteiten, 

sport- en yogalessen en maandelijkse inspiratiesessies. 

- Marktconform salaris (CAO Sport): de functie is ingedeeld in schaal 7 (in de aanvang 

van de schaal).  

- Een 38-urige werkweek, met flexibele werktijden. 

- Mogelijkheden tot het volgen van trainingen. 

 

 

Jouw reactie 

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct door je motivatiebrief met cv vóór 31 

oktober 2021 te mailen naar Karlijn Waeijen: karlijn.waeijen@ngf.nl.  

 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Gordon Machielsen, Directeur Sales, 

Events en Sponsoring per e-mail: gordon.machielsen@ngf.nl    

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksronden. De eerste gespreksronde zal 

plaatsvinden vanaf 1 november 2021. Locatie: DeWeerelt van Sport, te Utrecht. 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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