
NEW IN TOWN MADNESS MINIGOLF IS LOOKING FOR YOU! 
 

Madness Minigolf gaat half mei 2023 open.  

 
Madness Minigolf kan met recht een one-of-a-kind minigolf experience genoemd worden en is uniek in West-
Europa. Het oer-Hollandse spelletje is in een casual chic en fotowaardig jasje gestoken. Madness is een ware 

experience, een Instagrammable en TikTok waardig speelveld! De perfecte mix tussen een volwaardig minigolf en 
een Instagram museum waar ook nog een overheerlijk gegeten kan worden in het eveneens hippe ingerichte 

restaurant of op het heerlijke terras. Kwaliteit zowel qua service als food staat bij ons hoog in het vaandel.  
A bit of madness is key, zien wij jou snel? 

 
Madness Minigolf zoekt een: 

Supervisor 
Fulltime 

 
Als Supervisor ben je verantwoordelijk voor de voor de totale beleving van onze gast tijdens de Madness Minigolf 
#insta Experience. Door jouw team te enthousiasmeren, motiveren en te begeleiden zorg je voor een perfecte 
beleving van onze gasten, waarbij je het commerciële belang van de organisatie niet uit het oog verliest. Zelf werk je 
actief mee in de dagelijkse operatie én zorgt met jouw organisatorische skills ook voor een goede personele 
bezetting.  

• Leidinggeven: Yes, aan een team van 10 collega’s; 

• Communiceren: Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel gasten als collega’s; 

• Plannen: Je streeft elke dag naar een optimale personeelsbezetting; 

• Hands on: Je werkt mee op de vloer. 
 
Wie ben jij? 

• Jij bent spontaan, vrolijk en daadkrachtig!  

• Je beschikt over relevante (leidinggevende) werkervaring; 

• In je dagelijkse werk ben je accuraat en prestatiegericht; 

• Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken en om (op wisselende momenten) zowel in de avond 
als in het weekend te werken; 

• Kennis van de hygiënecode voor de horeca is dan ook een pré. 
 
Wat bieden wij? 

• Een fulltimebaan met zicht op vast dienstverband;  

• Een goed salaris afhankelijke van werkervaring en 8% vakantiegeld; 

• 25 vakantiedagen; 

• Flexibele werktijden; 

• Een pensioenregeling 

• Doorgroeimogelijkheden; 

• Een tantième regeling; 

• Tegemoetkoming in je reiskosten en gratis parkeren. 

• De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze sportfaciliteiten. 
 
Enthousiast geworden en denk jij, Yesss! Lijkt mij een te gekke job! Stuur je cv en motivatie naar 
vacatures@dekkerwarmond.nl t.a.v. HR. Vind je het moeilijk om een motivatie te schrijven? Maak dan een vlog of 
video! 

 

 
 



Acquisitie? Nee dank u, we werven graag zelf! 
 


