
Zoek jij een uitdagende en veelvoudige baan? Kom werken bij
Golfresort Brunssum. Een unieke locatie midden in de
Brunssummerheide. Vergeet niet, gratis golfen en een dagelijks ritje
in een buggy hoort er ook bij! 
 Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe medewerkers voor aan de receptie.
Dit mag parttime (80 - 120 uur per maand) zowel als fulltime zijn. 

Een van de dagelijkse taken is de communicatie en aansturing
naar de huishouding.  Het is van belang dat je ervaring hebt in
schoonmaak of zelfs uit deze branche komt en graag een switch
wilt maken..
Tijdens jouw werk zul je inkomende telefoons en e-mails
beantwoorden, en verwerkt golf-, hotel- en
restaurantreserveringen. Je bent verantwoordelijk voor het
kassasysteem en zorgt voor een nette werkplaats. Daarnaast zorg
je voor een goede communicatie met de andere afdelingen, de
dagelijkse administratie en het opmaken van interne banqueting
informatie. Vanuit je ervaring en je betrokkenheid neem je actief
deel aan het verder ontwikkelen van het receptieteam. 
Het is van belang dat je met drukte en stress kan omgaan. En
bereid bent om in diensten te werken. 

FRONT OFFICE
MEDEWERKER



Goede beheersing van de
Nederlandse, Engelse en

Duitse taal

TALENKENNIS

Een prachtige en
uitzonderlijke locatie 

 EEN AFWISSELENDE
BAAN 

Relevante werkervaring bij
een Hotelreceptie en

relevante werkervaring in de
schoonmaak

ERVARING

Voor elke medewerker!

GRATIS GOLFEN

Enige kennis van
hotelreserveringssystemen is

een pré 
Enig financieel inzicht voor het
werken met het kassasysteem

 

KENNIS & INZICHT
Conform CAO Horeca van de KHN,

gerelateerd aan je werkervaring

GOEDE
ARBEIDSVOORWAARDEN

Je hebt een hands-on
mentaliteit en je kunt in

drukke tijden je hoofd koel
houden 

Je kunt zowel goed in een
team als zelfstandig werken 
je bent minimaal 4 dagen per
week flexibel inzetbaar, ook
tijdens weekenden, avonden

en feestdagen. 
 

FLEXIBEL

Ontwikkelingsmogelijkheden
binnen het bedrijf

DOOR LEREN

WIJ BIEDEN:WIJ ZOEKEN:

Een mega gezellig en
dynamisch team

TEAMWORK


