Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Aan de rand van groot Rotterdam ligt aan de eeuwenoude ’s-Gravenweg de G&CC Capelle aan den
IJssel (opgericht in 1977). Een oase van rust tussen de drukte van het stedelijk gebied en het
Groene Hart waar Donald Harradine de mooie afwisselende 18-holes Parkbaan (A-Status) heeft
ontworpen. De baan biedt boeiende uitdagingen voor de betere speler en een plezierige
afwisselende indeling voor de recreatieve golfer. Het onderhoud van de baan wordt uitgevoerd door
de HGM en staat op hoog niveau. Elk jaar wordt daarnaast geïnvesteerd in het verbeteren van de
golfbaan.
Capelle is een verenigingsbaan met 750 leden waarvan 75 jeugd/studentleden, en 100 leden van 75+
Er is een actief verenigingsleven met een goedgevuld wedstrijdprogramma dat een mix biedt van
competitieve en gezelligheidswedstrijden. Naast de leden maken jaarlijks meer dan 3000
gastspelers gebruik van de baan en vinden er enkele tientallen evenementen en bedrijvendagen
plaats. Leden en gastspelers kunnen starttijden reserveren via internet of bij de caddiemaster.
Capelle heeft daarbij gekozen voor ruime starttijden om ontspannen spelen mogelijk te maken.
Op de baan zijn goede oefenfaciliteiten aanwezig bestaande uit een puttinggreen naast het
clubhuis; een chipping green met bunker naast de driving range en de driving range zelf bestaande
uit 14 overdekte afslagplaatsen op matten, twee afslagplaatsen uit gras en een driving range
bunker. In overleg met de nieuwe Head Professional zullen de oefenfaciliteiten begin 2017 een
upgrade krijgen.
Het verzorgingsgebied van Capelle
bestaat voornamelijk uit Rotterdam
Oost, Capelle aan den IJssel,
Nieuwerkerk aan den IJssel, de
Krimpenerwaard en Gouda, een gebied
met meer dan 300.000 inwoners.
Door de nabijheid van de A16 en A20 is
Capelle goed bereikbaar voor leden en
gastspelers.

Per 1 oktober 2016 is op de Golf & Country Club Capelle aan den IJssel plaats voor een nieuwe

HEAD GOLF PROFESSIONAL (M/V)
A-status – een ondernemende en inspirerende professional.

Als Head Golf Professional bent u als zelfstandig ondernemer verantwoordelijk voor alle golftechnische zaken op Capelle. U bent verantwoordelijk voor het opzetten van de Golfschool Capelle
en biedt daar een verscheidenheid aan lesprogramma’s aan voor individuele spelers en groepen.
Door ú heeft de Golfschool Capelle alles te bieden aan leden van de vereniging, maar ook voor
anderen uit de regio waardoor de Golfschool een aanzuigende werking heeft voor golf op Capelle.
De op dit moment werkzame A professional en Jeugd Pro kunnen in overleg met u de bestaande
programma’s waaronder “Een leven lang golf” en “Committed to Jeugd” inbrengen in de Golfschool.
Een actieve bruisende golfschool waar golfers van beginner tot de hoogste competitieteams zich
thuis voelen.
U werkt nauw samen met de Club Manager en de verschillende commissies. Naast de golf technische
zaken bent u betrokken bij de vereniging in de ontwikkeling van de in het verleden besloten club
naar een open vereniging waar kwaliteit en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. Bij
evenementen en clinics vervult u een actieve rol waarbij u de hospitality naar onze gasten mede
vorm geeft.
U levert een belangrijke bijdrage in het ontwikkelen en uitvoeren van het sporttechnisch- en baan
beleid. In overleg met u bent u naast uw activiteiten voor de Golfschool wekelijks een aantal uur
beschikbaar om dit samen met de betrokkenen bij de club te ontwikkelen en verder te verbeteren.
Solliciteren:
Uw reactie (cv, motivatiebrief en eventuele bijlagen van uw ervaringen/resultaten) kunt u mailen
aan secretariaat@golfclubcapelle.nl

