VACATURE

NACHTBURGEMEESTER
Camping BuitenLand
t/m september 2022 parttime

Camping BuitenLand is een bruisende, eigenzinnige, bijzondere camping in Drenthe. Een plek met
excentrieke huisjes, kampeervelden vol leuke mensen, festivalletjes, markten, feestjes maar vooral ook
een relaxte plek voor iedereen die de drukte even wil ontvluchten.
De camping wordt van april tot oktober bezocht door allerlei verschillende mensen met allerlei
verschillende verwachtingen en wensen. Dagelijks doet de nachtburgemeester een ronde tussen 23.00
en 2.00 uur, omdat we graag willen dat iedereen lekker kan slapen op de camping en anderen
tegelijkertijd een gezellige avond bij een kampvuur kunnen hebben. Het is jouw taak om in de
weekenden te zorgen dat gasten en personeel geen overlast veroorzaken, en ze aan te spreken op het
moment dat dat wel gebeurt.
We zoeken iemand die enthousiast is, en deze uitdaging wil aangaan. Iemand die op een prettige manier
mensen kan en durft aan te spreken op hun gedrag, en die stevig in zijn/haar schoenen staat.
In het kort:
●
●
●
●
●
●
●

Ben jij een nachtmens met goede sociale en communicatieve vaardigheden?
Kun en durf jij mensen aan te spreken op hun gedrag?
Sta je stevig in je schoenen?
Heb je een groot probleemoplossend vermogen en blijf je altijd vriendelijk?
Hou je van aanpakken en neem je initiatief?
Ben je graag buiten?
Voel je je verbonden met het concept van onze camping?

Dan bieden wij jou: een mooie, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng, in een
enthousiast team. Bij voorkeur woon je in de buurt. Kom je van ver dan kun je in overleg op de camping
verblijven. Je kunt kiezen voor een Payroll- of een ZZP-overeenkomst waarbij het tarief of je salaris
wordt bepaald op basis van de CAO recreatie.
Wil je ons team versterken? We horen graag van je! Minimale leeftijd is 21 jaar, maar voor het
nachtbrakerschap is levenservaring echt een pré. Stuur een motivatiebrief en vertel daarin wat over
jezelf. Stuur een CV en wat foto’s die laten zien wie jij bent naar post@buitenland.com en dan hoor je
snel van ons

.

