
Golfclub Lauswolt zoekt horecapachter 
 

Verscholen in het bos van het prachtige Friese Beetsterzwaag ligt al meer dan 50 jaar 

Golf & Country Club Lauswolt. Voor het nieuwe jaar zijn we op zoek naar een 

gepassioneerde pachter voor de exploitatie van het clubhuis (restaurant, 

commissiekamer en terras). 

 

Golfclub Lauswolt is een 18 holes golfbaan met meer dan 850 leden en ontvangt jaarlijks vele 

gastspelers. Naast losse rondjes golf worden veel golfwedstrijden georganiseerd.  

Het clubhuis is zeven dagen per week geopend vanaf 9 uur in de ochtend. In alle seizoenen en 

bij alle weersomstandigheden is het clubhuis de plek waar leden en gasten welkom zijn. Door 

de week is het secretariaat bemand dat alle zaken voor leden en de verkoop van ‘greenfee’ voor 

gasten regelt. Na 16.30 uur, in de weekenden en op feestdagen wordt de verkoop van 

‘greenfee’ door de pachter verzorgd. 

 

Wij zoeken een pachter (of pachtersduo) die gastvrij is en over goede sociale en 

communicatieve vaardigheden beschikt. Wij vinden het belangrijk dat een pachter zich thuis 

voelt in de club en initiatief toont om bij te dragen aan het clubgevoel binnen de vereniging. 

Een nauwe samenwerking met het secretariaat en de vele commissies is hierbij heel belangrijk.   

 

De horeca 

Wij bieden in het clubhuis een compleet ingerichte horecagelegenheid aan met fantastisch 

terras. Gasten hebben daarbij uitzicht over hole 1. Een besloten ruimte (annex vergaderzaal) 

kan worden gebruikt voor vergader- en private dining evenementen. De keuken bevat de 

benodigde apparatuur, een goede koeling en een aparte spoelkeuken.  

Functie-eisen 

• Ervaring als zelfstandig ondernemer in de horeca; 

• Volledig gediplomeerd; 

• Bekendheid met horeca technische aspecten zoals: calculatiemethodes, 

leverancierscontracten, personeelsplanning en organisatie, regelgeving inzake 

voedselhygiëne en veiligheid; 

• Oog voor detail, netheid en hygiëne; 

• Een passie voor horeca gecombineerd met goed ondernemerschap; 

• Affiniteit met het specifieke karakter van een (sport)club; 

• Wonen of bereidheid tot wonen in de nabije omgeving is een pre; 

• Een solide financiële status. 

Enthousiast?  

Heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact zoeken met Stance Dahlhaus, secretaris van 

de golfclub, via 06 30 50 72 25.  

 

Wilt u aan de slag op onze golfclub? Stuur dan voor 15 oktober 2022 een email met uw 

motivatie en relevante werkervaring naar de secretaris van de golfclub 

stancedahlhaus@hotmail.com. 
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