VACATURE
Hoofd Kamperen en Campingzaken
Fulltime, jaarronde functie, per direct

BuitenLand als werkplek
BuitenLand is een bruisende, eigenzinnige camping in Drenthe. BuitenLand heeft een groeiend
aantal accommodaties van particulieren die het hele jaar in de verhuur zijn en daarnaast zo’n 140
kampeerplekken. Tijdens het kampeerseizoen is onze BuitenBar geopend en wordt er van alles
georganiseerd; van silent disco op de velden tot spa & wellness weken. Buiten het seizoen worden
alleen de accommodaties verhuurd. Dit is het moment om te ontwikkelen en om plannen en offertes
uit te werken voor het komende seizoen. En JIJ kunt hier een belangrijke rol in spelen!
Over de functie:
Wij zijn op zoek naar een nieuw Hoofd Kamperen en Campingzaken. Dit is een jaarronde functie
waarbij het zwaartepunt ligt tussen februari en oktober. In die periode ben jij als visitekaartje van
BuitenLand verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ons kampeerseizoen:
In de voorbereiding;
Je bepaalt onder andere de tarieven voor onze kampeerplekken, zorgt dat het boekingssysteem
wordt ingericht en dat dit via de website en sociale media onder de aandacht wordt gebracht. Laat
de boekingen maar binnenkomen! Uiteraard komen er allerlei vragen van toekomstige gasten
binnen die je beantwoordt. Je werft en selecteert collega’s voor het nieuwe seizoen, deelt de
seizoensplekken opnieuw in en maakt een sluitende begroting voor het nieuwe jaar.
Tijdens het kampeerseizoen;
Je zorgt ervoor dat iedereen goed weet wat er moet gebeuren om de camping draaiende te houden!
Je stuurt het receptieteam, een team allrounders en enkele stagiaires aan, maakt roosters, werkt
collega’s in, je bent chef personeelsveld, houdt je begroting in de gaten, zit vergaderingen bij, zorgt
dat de juiste informatie bij het juiste team bekend is, etc. En bovenal zorg je ervoor dat de
campinggasten het naar hun zin hebben op BuitenLand! Regelmatig doe je een ronde over de velden
om precies te weten wat er speelt en of iedereen blij is. Problemen los je in een handomdraai op en
verbeterpunten en ideeën werk je gelijk uit. Daarnaast zorg je dat het boekingssysteem altijd up-todate is en pas je het aan als dat nodig is.
Na het seizoen;
Je rondt het seizoen goed af. Je zorgt dat de seizoensplekken en personeelsplekken netjes
achtergelaten worden en dat het boekjaar wordt afgerond. Alle ideeën en tips waar je tijdens het
seizoen niet aan toe kwam, kun je nu uitwerken. Offertes opvragen, nieuwe contracten afsluiten,
evaluatiegesprekken, noem het maar op. Heb je toffe plannen rondom bijvoorbeeld de
duurzaamheid of het verbeteren van de schoonmaak? Dit is het moment!

In november, december en januari is er ruimte voor onze eigen vakanties. In de winter werken we
met een klein team verder. De verhuur en schoonmaak van accommodaties gaat door en ook de
huisjeseigenaren, klusjesmannen en leveranciers moeten worden opgevangen en hebben altijd zin
in koffie. Als je zelf even niet op het terrein kunt zijn, zorg je ervoor dat je collega’s op de hoogte zijn
van wat er speelt.
Wie zoeken we?
Herken jij jezelf in onderstaande omschrijving?
- Je bent de sprankelende, multitaskende spin in ons web
- Je kunt goed omgaan met een wisselend werkritme
- Je hebt kennis van de zakelijke en financiële kant van het runnen van een afdeling
- Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van mensen
- Je kunt goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden
- Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
- Je hebt zin om de komende paar jaar campinglife te leven en je kunt je eigen vrije tijd
rondom onze piekmomenten plannen
Wat bieden wij:
Een mooie, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen inbreng. Je
werkt nauw samen met onze andere hoofden. BuitenLand heeft vijf eigenaren (voor de grote lijnen)
en één kapitein (voor de dagelijkse leiding). Je krijgt in eerste instantie een contract voor één jaar
maar als het goed gaat staan we zeker open voor een vaste aanstelling. De voorkeur gaat uit naar
iemand die de intentie heeft zich voor meerdere jaren te verbinden. Als hoofd mag je mee-eten in
het hoogseizoen en krijg je huisvesting op de camping. Je kunt kiezen voor een Payroll- of een ZZPovereenkomst.
Dit wil je!
Heb je zin in een diverse baan waarbij geen dag hetzelfde is en wil je meebouwen aan ons
duurzame, creatieve concept?
We horen graag van je! Neem contact op met Biene als je vragen hebt over deze vacature, zij is je
voorganger. Als je wilt solliciteren, kun je je mail richten aan Nynke (kapitein). Stuur een
motivatiebrief en vertel waarom jij geknipt bent voor deze functie. Stuur een CV met foto’s die laten
zien wie jij bent naar post@buitenland.com, dan hoor je snel van ons!

