
 

 

 

 

 

 
The Dutch is een Inland Links Golfcourse op International Championship niveau. De baan, ontworpen 
door topdesigner en golfprofessional Colin Montgomerie, is aangelegd volgens de hoogste Europese 
normen en is koploper wat betreft onderhoudseisen en bespeelbaarheid in Nederland. Deze 18 holes 
golfbaan is geïntegreerd in het landelijke gebied van Spijk (gemeente Lingewaal). 
 
Service, kwaliteit en exclusiviteit zijn kernbegrippen op The Dutch. Het streven is om Members en 
gasten bij ieder bezoek een onvergetelijk en perfect verzorgd verblijf te bezorgen. 
 
Met het nieuwe seizoen en het KLM Open in het vooruitzicht, willen wij ons team versterken en zijn 
we op zoek naar een enthousiaste  
 

Greenkeeper M/V voor 40 uur 
 
die het professionele Internationale greenkeeping team zo spoedig mogelijk komt versterken. 
  
Kenmerken van de functie 
Als Greenkeeper ben je onderdeel van het onderhoudsteam van de golfbaan. Er wordt van je verwacht 
dat je zowel zelfstandig als in een team werkt aan de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden van de 
golfbaan. Dit houdt in: 

 Het maaien en onderhouden van alle verschillende velden op de golfbaan(Tees, Fairways, Greens). 

 Het dagelijkse onderhoud aan de bunkers. 

 Meewerken aan de dagelijkse preparatie van de baan (Course Set Up). 

 Assisteren in projecten(drainage/landscaping). 
 
Functie eisen 
The Dutch is een golfbaan met een zeer hoog kwaliteitsniveau. Om dit te kunnen behouden zoeken wij 
een persoon die: 

 Zeer goed kan functioneren zowel zelfstandig als in een team/. 

 Alleen het beste goed genoeg vindt. 

 De Engelse taal beheerst (basis Engels).  

 Enige ervaring in greenkeeping of in de groene sector heeft. 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft. 
 
Wij bieden 
Een leuke en prettige werksfeer in een jong en internationaal team van achttien Greenkeepers. Ook 
zijn er goede mogelijkheden voor een fulltime dienstverband en doorgroei mogelijkheden.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Salariëring conform de Golf CAO. 
 
Geïnteresseerd in deze functie 
Dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV en pasfoto voor 28 februari 2017 per e-mail sturen naar 

paul@thedutch.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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