VACATURE

IJZERSTERKE RECEPTIE MEDEWERKER
Camping BuitenLand
28 uur, april t/m september

Toe aan iets anders? Heb je zin om je de komende zomer(s) onder te dompelen op een
plek waar je je helemaal thuis kan voelen? BuitenLand is een plek waar iedereen zichzelf
kan zijn en waar ruimte is om eigen kleur toe te voegen. Jouw kleur?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die onze receptie op meerdere manier kan
versterken. Allereerst ben je op aankomstdagen het visitekaartje van de camping en het
aanspreekpunt voor gasten. Maar zodra je het gasten te woord staan onder de knie hebt,
zullen ons Hoofd Kamperen en Hoofd Accommodaties een aantal administratieve taken
jouw kant op schuiven.
Wat moet je kunnen om het receptieteam te kunnen versterken?
Je wilt mensen graag een geweldige vakantie bezorgen.
Je uitstraling is warm en hartelijk en je hebt altijd een lach op je gezicht.
Je hebt relevante werkervaring waarbij ‘gastvrijheid’ een rol speelde.
Je kan rust en overzicht bewaren in een chaotische omgeving.
Je blijft vriendelijk ook al krijg je tien keer achter elkaar dezelfde vraag.
Je kan goed mensen, gezichten en verhalen onthouden.
Je vindt het leuk om alleen ‘een toko’ draaiend te houden (maar je maakt natuurlijk wel
deel uit van een groter team).
Je bent communicatief sterk.
Je staat stevig in je schoenen.
Je ziet het als een uitdaging om een klacht/probleem op te lossen.
Je kunt snel schakelen en verbanden leggen.
Je draait je hand niet om voor een berg mails en een rits telefoontjes.
Je hebt zin om je in ons boekingssysteem te verdiepen.
Je houdt van aanpakken en neemt initiatief.
Je bent flexibel en hebt geen ‘negen-tot-vijf-mentaliteit’.
Je bent bekend met onze camping (of in elk geval heel enthousiast over het concept).

Wat moet je verder nog weten?
We zijn flexibel maar zoeken iemand die gemiddeld 28 uur per week kan werken. Ons
kampeerseizoen loopt van april tot en met de herfstvakantie. In die periode zijn je
werkdagen maandag, vrijdag en nog minstens één andere dag. Op een camping werken
betekent pieken vlak voor en tijdens de feestdagen en vakanties. Zet in je motivatiebrief
duidelijk wanneer je beschikbaar bent, we willen je het liefst voor Pasen al inwerken!
Kom je niet uit de buurt, dan is het mogelijk om de hele zomer op BuitenLand te verblijven
in een zelf meegebrachte tent of caravan. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met de
intentie om langer dan één seizoen bij ons te werken.
Denk je dat je geschikt bent? We horen graag van je!
Neem contact op met Biene als je vragen hebt over deze vacature of als je wilt
solliciteren. Stuur een motivatiebrief en vertel daarin wat over jezelf en hoe je in het leven
staat zodat we je echt een beetje kunnen leren kennen. Stuur een CV en wat foto’s die
laten zien wie jij bent naar p
 ost@buitenland.com en dan hoor je snel van ons. We sluiten
de vacature zodra er een geschikte receptionist(e) is gevonden en we zullen hier de tijd
voor nemen!

