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Camping BuitenLand
t/m september 2022 ca. 32 uur
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 stadse drukte even wil ontvluchten.
Niet alleen de camping groeit en bloeit, maar ook het groen op de camping blijft zich ontwikkelen. Dit
betekent dat er zo’n 9 hectare gras moet worden gemaaid met onze geavanceerde, overdekte
grasmaaier. Dat er takken moeten worden gesnoeid en dat er op allerlei plekken op het terrein klussen in
het groen moeten worden gedaan.
We zoeken iemand die samen met het terreinteam zorg wil dragen voor alles wat groeit en bloeit op de
camping. Iemand die enthousiast is over buiten zijn, en die lijnen liever krom dan recht ziet. Die
(creatieve) ideeën heeft, en graag de handen uit de mouwen steekt.
In het kort:
●
●
●
●
●
●

Ben je graag buiten en vind je vieze handen geen probleem?
Heb je ervaring met tuinieren en groenonderhoud?
Kan je fysiek zwaar werk goed aan?
Kan je goed werken in teamverband, maar vind je het ook niet erg om een dagje alleen aan de
slag te gaan?
Hou je van aanpakken en neem je initiatief?
Voel je je verbonden met het concept van de 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! 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.

