
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
  
De Golfshop van The Dutch is het servicepunt en daarmee, na de Main Gate en Valet Parking, het 
eerste wat Members van The Dutch en hun gasten aantreffen bij binnenkomst in het clubhuis. 
  
Voor deze functie zijn we dan ook op zoek naar een  
 

Golfshop Attendant M/V  
20 tot 24 uur 

 
 
De Golfshop Attendant rapporteert aan de Golf Operations Manager. 
  
Functieomschrijving 

 De Golfshop Attendant assisteert bij de merchandising in de Golfshop. 
 De Golfshop Attendant is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de 

werkzaamheden van de golfshop en het verkopen aan en adviseren van Members en hun gasten 
m.b.t. producten in de golfshop. 

 De Golfshop Attendant treedt op als een goed gastheer/-vrouw, waarbij het hoge serviceniveau 
van The Dutch volledig tot uiting komt. 

 Tevens ontvangt en verwerkt de Golfshop Attendant de door de Members telefonisch of via de 
website gemaakte tee time reserveringen.  

 De Golfshop Attendant ondersteunt het Membership Services Team. 
 

Functie-eisen 
 Een commerciële en vriendelijke instelling waarbij een goed gastheer/-vrouwschap een vereiste is. 
 Een collegiale instelling – een ware teamspeler. 
 Representatief met een gepaste assertiviteit en die van aanpakken weet. 
 Integer en discreet, met een goede kennis van de textielbranche, het liefst met werkervaring in 

een golfshop. 
 Flexibel met een groot aanpassingsvermogen. 
 Goede kennis van de golfsport en van de attributen die de golfer nodig heeft tijdens de sport. Ook 

is het van belang op de hoogte te zijn van de laatste trends op golfgebied. 
 Administratief vaardig, secuur, betrouwbaar. 
 Enig financieel inzicht voor het werken met het kassasysteem. 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 Kennis van de golfsport is een vereiste. 
 Woonachtig in een straal van 20 km rondom Gorinchem. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Salariëring conform de CAO Golfbranche. 
 
Geïnteresseerd in deze functie 
Dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV en pasfoto per e-mail sturen naar renee@thedutch.nl en we 
nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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