VACATURE

KAPITEIN/ EINDBAAS/ ALGEMEEN MANAGER
Camping BuitenLand
Full time en jaarrond

Buitenland groeit en bloeit en dat betekent dat er ruimte is ontstaan voor een kapitein aan
boord die de dagelijkse operatie op zich neemt! De eigenaren, die nu de dagelijkse leiding
in handen hebben, gaan zich meer toeleggen op de grote lijnen en verdere ontwikkeling
van BuitenLand. De kapitein/ eindbaas/ general manager (kijk maar even welke hoed
jouw het beste past) krijgt de verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen van het hele
circus.
Jij bent degene die structuur, rust en overzicht kan bieden in creatieve omgeving. Je bent
een inspiratie voor de medewerkers en coacht en stimuleert ze om het beste uit zichzelf
te halen.
Je controleert omzet en marges en stuurt de afdelingshoofden aan. Je verdiept je in alle
sectoren van de camping; van horeca en accommodaties tot aan terrein en receptie. Je
werkt nauw samen met de eigenaren.
In het hoogseizoen heb je zo’n 60 tot 80 medewerkers onder je hoede waarvan 6
afdelingshoofden. Een klein team blijft ook in de winter werkzaamheden uitvoeren.
Wat vragen we van jou?
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Je hebt meerdere jaren management ervaring in een middelgrote organisatie.
Je kan logisch denken en bent analytisch.
Je staat stevig in je schoenen en kan goed met verschillende type mensen overweg.
Je weet het team goed te trainen en te motiveren het beste uit zichzelf te halen.
Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden en bent helder in je communicatie.
Je hebt overzicht (ook als de situatie hectisch is).
Je kan goed zelfstandig werken, beslissingen nemen en vertrouwd op je eigen oordeel.
Je bent pragmatisch en oplossingsgericht.
Je bent emotioneel stabiel; mensen kunnen op je bouwen.
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Je kunt goed structuur aanbrengen en mensen hierin coachen.
Ervaring in de recreatie is een pré maar niet noodzakelijk.
Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau.
Je hebt een goede dosis humor en voelt je thuis op BuitenLand.
Je wil BuitenLand tot je vaste verblijfsplek maken.
Je stapt in met de intentie om dit voor meerdere jaren te doen.

Wat krijg je ervoor terug?
Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en een grote verantwoordelijkheid in een
kleurrijk bedrijf dat nog volop in ontwikkeling is. Je brengt al een flinke dosis ervaring in
maar krijgt daarnaast ook de mogelijkheid jezelf verder te ontplooien.
Je dompelt je niet alleen onder in een nieuwe baan maar ook in een heel leven met een
berg nieuwe mensen en ervaringen. Er wordt gezorgd voor geschikte accommodatie op
het terrein zodat je BuitenLand tot je vaste verblijfplaats kan maken.
Ben jij de eindbaas die ons komt helpen dragen?
Stuur dan een motivatiebrief waarin we je echt een beetje leren kennen. Waarom komt
deze vacature voor jou op het perfecte moment? Waarom ben jij een persoon die
BuitenLand kan dragen? Stuur ook een paar foto’s en een CV naar post@buitenland.com.
Je kan uiterlijk tot eind januari reageren. De eerste gesprekken zullen al eerder plaats
vinden, dus wacht niet te lang.

