
Medewerker Sales & Reserveringen 
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Golfpark de Haenen heeft een 18 holes baan, prachtig gelegen tegen het Teteringse bos.  

Met ons unieke park en onze brasserie zijn we een populaire locatie voor verschillende 

doelgroepen. In de winter kan men na een rondje golf of mooie wandeling heerlijk vertoeven 

in de brasserie, in de zomer is ons terras een graag bezochte plek om van het prachtige 

uitzicht te genieten.  

Als medewerker sales & reserveringen ben je werkzaam op de afdeling sales. 

 Je bent het eerste contact bij aanvragen die binnen komen.  

Als enthousiaste en servicegerichte medewerker draag je zorg voor de perfecte invulling van 

golfdagen, familie lunches en zakelijke bijeenkomsten. Daarnaast ondersteun je de front-

office en ben je vaste inval in het operationele rooster. 

Na een telefonische of schriftelijke aanvraag spreek je alle wensen met de gast door en legt 

alles vast. Je bespreekt met je collega’s van de horeca, de keuken en de receptie de invulling 

van de aanvraag en je ontvangt de gasten als ze komen.  

Na afloop wil je natuurlijk graag van hen weten of alles naar wens geweest is en verstuurt de 

factuur.  

Je vindt het leuk om samen met je collega’s ideeën uit te werken en ook leuke posts op social 

media te bedenken en uit te werken. De website is helemaal up- to- date en voorzien van alle 

actuele informatie doordat jij deze zorgvuldig bijhoudt.  

Ben jij die enthousiaste, georganiseerde en punctuele collega die het leuk vindt om er samen 

met het hele de Haenen team een succes van te maken? 



 

WIE ZOEKEN WIJ: 

• Jij begrijpt hoe je gasten de totaalbeleving kunt geven en waarborgt de kwaliteit 

waar de Haenen voor staat. 

• Jij bent gastvrij en servicegericht. 

• Jij kunt goed zelfstandig werken en bent proactief. 

• Jij bent accuraat en hebt een hands-on mentaliteit, je zet graag ergens je schouders 

onder.  

• Jij hebt goede administratieve kwaliteiten. 

• Jij vervult jouw functie grotendeels vanuit kantoor. 

• Jij bent handig met social media. 

• Marketing kwaliteiten is een pré. 

• Microsoft Office kent geen geheimen voor jou. 

• Kennis van E-golf, VIPS & Untill is een pré. 

• Je bent flexibel in je uren. 

 

WIJ BIEDEN: 

• Een leuke afwisselende functie in een dynamische, gezellige en vooral sportieve 

werkomgeving 

• Een salaris passend bij de functie en ervaring binnen functiegroep 3 van de CAO 

Golfbranche 

• Werken in een mooi bedrijf aan de rand van Breda 

 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en met plezier mee werkt aan het 

succes van de Haenen. Passie, humor en gezelligheid is hierbij voor ons onmisbaar. 
 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je sollicitatie t.a.v. Jacqueline van Bommel naar 

salesmanager@dehaenen.nl. Past deze functie niet bij jou maar ken je iemand die perfect in 

het profiel past? Stuur deze vacature dan door. 
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