De VZW Brabantse Golf in Melsbroek werd opgericht in 1982 en is
uitgegroeid tot een gerenommeerde club met momenteel een 950 leden,
een uitdagende golfbaan met 18 holes en een prachtig clubhuis in de
kasteelgebouwen van het domein Cleyn Hoff. Kenmerkend voor deze
Vlaamse en stijlvolle sportclub is de gezelligheid en open sfeer. Voor de
verdere professionele ontwikkeling kijken wij momenteel uit naar een
(m/v):

MANAGER
Jouw uitdaging
In deze functie sta je in voor het dagelijks management van de golfclub. Enerzijds leid je het team dat
instaat voor de administratie en praktische organisatie van alle golf activiteiten (voorbereiding
tornooien, planning & logistiek, communicatie van activiteiten, facturatie, inschrijvingen, …).
Anderzijds ben je de contactpersoon voor alle commerciële activiteiten en de ontwikkeling ervan op
de golfclub. Dit betekent o.a. het ontwikkelen van acties voor ledenwerving en sponsoring, het
samenwerken met en het opvolgen van de horeca-concessiehouder, het organiseren van
golfactiviteiten en -initiaties, … Je werkt in deze functie zeer nauw samen met het dagelijks bestuur
aan wie je ook rapporteert. Je denkt met hen mee en geeft uitvoering aan het bestuursbeleid.
Jouw profiel
Je hebt een uitgesproken passie voor sport en golf. Je bent een hands-on manager en je werkt graag
samen met een klein team. Je houdt ervan om een PR rol op te nemen, je enthousiasmeert leden en
je bent tegelijk zeer servicegericht en diplomatisch. Je bezit een uitgesproken zin voor organisatie en
netheid. Uiteraard beschik je over commerciële feeling en volg je de relaties met klanten en sponsors
nauwgezet op. Communicatie is je ding. Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en een goede
kennis van het Engels is vereist. Gangbare computerprogramma’s en social media hebben voor jou
geen geheimen.
Ons aanbod
Je komt terecht in een bijzonder aangename werkomgeving waar een sfeer heerst van sport,
ontspanning en professionaliteit. Het salaris is conform de verantwoordelijkheden in een VZW en een
firmawagen is voorzien. Gegeven de aard van de activiteiten behoort weekend- en avondwerk af en
toe bij deze rol.
Interesse?
Solliciteer, bij voorkeur via onze website www.sodevaconsulting.com of stuur per e-mail, je
sollicitatiebrief met CV naar Sodeva op onderstaand e-mail adres. Voor bijkomende informatie kan je
ons steeds telefonisch contacteren. Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk
behandeld. De selectieprocedure wordt exclusief begeleid door Sodeva Consulting.
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