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Golf Pro 

WaseGolf is op zoek naar een enthousiaste PRO om een top golfschool uit te 
bouwen 

Sinds april 2017 trekt WaseGolf de sportievelingen naar de green. Heel wat nieuwe golfers 
vinden de weg naar de WaseGolf driving range. We willen samen met onze golfpro’s werken 
aan de uitbouw van een heuse golfschool waar elke golfer wil komen bijleren. Dit omdat we 
met passie en kennis werken aan het verbeteren van het golfspel, altijd met de speler als 
belangrijkste actor. Hiervoor willen we kijken om te investeren in onze infrastructuur, onze 
pro’s en de juiste tools voor zowel golf pro als de golfspeler zelf. De volgende Thomas Pieters, 
Thomas Detry, Manon De Roey moet zeker langs WaseGolf geweest zijn. 

Zo wordt er op dit moment geïnvesteerd in een heuse sporthal waar er 300m² indoor golf 
wordt voorzien. 

Ben je enthousiast omtrent jouw golfsport en zoek je uitdaging om jouw skills over te brengen 
op nieuwe enthousiaste leden, dan lees je best nog even verder … 

 

What it takes? 

• U heeft een diploma Trainer B (VTS/Sport Vlaanderen) of gelijkgesteld; 

• U bent class A pro (PGA of Belgium) 

• U geeft WaseGolf en de golfsport in het algemeen een positieve uitstraling. 

• Een stralende glimlach en een collegiale én klantgerichte aanpak zijn een absolute 
must. 

• U bent een teamplayer 

• Je houdt wel van een uitdaging en af en toe stevig doorwerken schrikt je zeker niet af. 

• Je bent leergierig en wil meekijken hoe we nieuwe technologieën kunnen gebruiken in 
het verbeteren van de golftechnieken van de golfspeler 

What’s in it for you? 

• U werkt op zelfstandige basis. 

• U rapporteert maandelijks aan WaseGolf om de werking te verbeteren en de kwaliteit 
te optimaliseren 

• Aan het werk of op de green, ook jij maakt snel deel uit van de WaseGolf familie. 

• Je nieuwe werkplek is vlot bereikbaar met de auto én met het openbaar vervoer. 

• Geen elitair gedoe bij WaseGolf. Iedereen is welkom en dat merk je aan de sfeer. 
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Echt iets voor jou? 

Stuur als de bliksem een mailtje naar vacature@wasegolf.be en vermeld kort je ervaring. De 
rest bespreken we liefst persoonlijk met je tijdens een kennismakend gesprek op de club. Tot 
binnenkort? 

#spreadtheword #thanksforsharing #newcolleagues #sportievejob #WaseGolfteam 
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