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Buitenwerken, afwisseling, veel werken met machines, een 

vak leren en ook een ontzettend leuk team.   

 

Greenkeeper of Leerling Greenkeeper - full time 

Amsterdamse Golf Club  
 
 

De Amsterdamse Golf Club (AGC) is een gezellige en actieve vereniging met ca. 1.000 leden. De club 

heeft een eigen complex met 18 holes, driving range en oefenholes, in totaal 55 hectare dat dagelijks 

wordt onderhouden door een zeer ervaren team. In verband met uitbreiding komt er een positie vrij 

voor een greenkeeper of jonge, enthousiaste vrouw of man die het vak van greenkeeper wil leren. 

 

Functie 
Samen met een enthousiast team van greenkeepers en de hoofdgreenkeeper werk je aan het 

onderhoud en verbetering van de baan. ’s Zomers veel maaien, zaaien, bemesten, bezanden, prikken 

van fairways en greens, harken van bunkers (met een machine) en is er altijd wel ergens een 

renovatie in de baan. In de herfst en de winter ligt het accent meer op onderhoud van de 

beregeningsinstallaties, pompen, bospartijen, sloten en vijvers en paden.  

 

Je werkt met allerlei gespecialiseerde machines (70%) en 30% met je handen (bijv. snoeien, zagen en 

onderhoud aan de machines). Het is zeer afwisselend werk waar je veel gaat leren over hoe gras het 

beste groeit en gezond blijft maar ook over hoe je allerlei machines bedient en onderhoudt.  

Als je de smaak te pakken hebt, kun je de opleiding greenkeeper gaan volgen.  

 

 

Profiel 
Twee rechterhanden en zin om veel te leren! Daarnaast verantwoordelijkheidsgevoel (je werkt met 

dure machines en veiligheid is zeer belangrijk) en zelfstandigheid. Je hebt een opleiding op MBO 2 of 

3 niveau. Bij voorkeur heb je een rijbewijs.  Je houdt van vroeg opstaan (we beginnen in de zomer om 

6 uur en ’s winters om 7 uur) en woont binnen 45 km van Halfweg-Spaarnwoude.   

 

 

Informatie en reageren 
Uw sollicitatie met CV en eventuele referenties kunt u per mail sturen naar 
secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl, ter attentie van Joyce Kraaijeveld.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdgreenkeeper, Frank Klaver op  
06-29024802. 
 
Amsterdamse Golf Club, Bauduinlaan 35, 1047 HK Amsterdam.  
(Complex ligt in recreatiegebied Spaarnwoude, ca. 4 minuten met de auto van NS-station Halfweg). 
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