
Golf Château de la Tournette, gelegen ten zuiden van Brussel, is een van België’s meest 
prestigieuze en dynamische golf clubs.  
Ze heeft 2 prachtige Championship Courses, een Executive Course, International Golf 
Academy en een indrukwekkend Clubhouse. De hoogste standaarden in kwaliteit en service 
worden nagestreefd, om Leden en gasten een excellente ervaring te bieden. 

 
Ons Member & Guest Service Team is de spil van onze Club en het primaire contactpunt 
voor Leden en gastspelers vanuit België en de gehele wereld. 
Voor de versterking ervan zijn we op zoek naar een Coordinator, een top gastheer/vrouw 
die hospitality, sales en het overtreffen van verwachtingen als 2e natuur heeft. 
 
Deze functie houdt (onder andere) hetvolgende in: 

- Creëren van een optimale en enthusiasmerende omgeving waarin onze Leden en 
bezoekers kunnen ontspannen en genieten 

- Gastvrij ontvangen en pro-actief assisteren van onze Leden en bezoekers 
- Stimuleren van Club life, van Member engagement en van Member retention 
- Verkoop van onze diensten: Lidmaatschap, Greenfee, Start to Golf, Shop, Initiaties, 

Events 
- Organiseren/Begeleiden van onze Open Deur dagen 
- Begeleiden van startende golfers 
- Ontvangst en opvolging van prospect Leden 
- Optimaliseren van de bezetting van onze 3 golfbanen 
- Behandelen van e-mails & beantwoorden van de telefoon 
- Kassa management 

 
Welke eigenschappen, talenten en ervaring neemt u mee: 

- Passie voor de golfsport 
- Natuurlijke aanleg voor hospitality & sales 
- Heel veel energie en enthousiasme 
- Flexibiliteit aangezien de Club open is gedurende de week en het week-end 
- Voortreffelijke presentatie 
- Goed niveau in FR/NL/EN 
- Kunnen motiveren en stressbestendig  
- Resultaatgericht en hands-on mentaliteit 

 
Wij bieden: 

- Een prachtige werkomgeving 
- Een salaris in functie van uw capaciteiten 
- Lidmaatschap van de golf club 

 
Geinteresseerd ? Stuur uw CV en een korte motivatie aan joelle.dejonghe@tournette.com, of 
per post aan Golf Château de la Tournette, Chemin de Baudemont 21, 1400 Nijvel.  
(www.tournette.com) 
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