VACATURE

LEIDINGGEVENDE SCHOONMAAKTEAM
Camping BuitenLand
Fulltime april t/m september

Wat doe jij deze zomer? Misschien wel werken op de leukste camping van Nederland!
BuitenLand is plek vol duurzame accommodaties, toffe mensen, goede muziek, spontane
optredens, ruimte voor ontwikkeling en wellness, fijne collega’s en ga zo maar door. We zijn op
zoek naar iemand met leidinggevende kwaliteiten en leuke ideeën. BuitenLand groeit en bloeit
en daarom is het tijd om een nieuwe functie in het leven te roepen: leidinggevende van het
schoonmaakteam. Ons schoonmaakteam bestaat uit een ploeg van zo’n twintig
jongvolwassenen tussen de 16 en 21 jaar (sommige werken hier al jaren, voor anderen zal het
hun eerste baantje zijn). Hun werkzaamheden betreffen onder andere: het schoonhouden van
het sanitair, het in orde maken van onze kant-en-klare tenten en zorgen dat de camping over
all netjes is. Tot nu toe werkten zij onder leiding van het Hoofd Kamperen. Maar hoe drukker
het wordt, hoe minder tijd zij heeft om dit te begeleiden terwijl het juist steeds harder nodig is.
En daarom zoeken we versterking! Je zult onder andere verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit
van het werk, de sfeer in het team, het inwerken van de medewerkers en de voorraden.
Wat zoeken we?
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Allereerst; iemand die zin heeft om een zomer op BuitenLand te vertoeven!
En verder: iemand die het een leuke uitdaging vindt om een groep jonge
levensgenieters aan te sturen.
Heb jij goede ideeën over hoe je een team gemotiveerd kunt houden terwijl ze niet het
meest dankbare werk ooit doen?
Of heb jij misschien zelfs ideeën hoe we van schoonmaken de meest gewilde baan op
de camping kunnen maken?!
Deins je er niet voor terug om deze baan vorm te geven? Het is een nieuwe functie dus
samen met ons Hoofd Kamperen zul je misschien nog een paar wielen moeten
uitvinden.
Kun je oprechte complimenten uitdelen wanneer iemand uitblinkt en duidelijke
feedback geven wanneer iemand niet doet wat er verwacht wordt? En zorg je er dan
ook nog eens voor dat ‘de middenmoot’ zich gehoord voelt?
Kun je streng zijn, maar begrijp je ook de toegevoegde waarde van een
toiletgebouw-karaoke?
Kun je hard werken, snel schakelen en ondertussen ook nog onze gasten vriendelijk te
woord staan?
Werk je efficiënt en kun je delegeren? Soms zal het namelijk voelen alsof je op drie
plekken tegelijk moet zijn!
We zoeken iemand die dol is op overzicht en een ster in voorraadbeheer.
Kun je aan het eind van een drukke dag helder terugkoppelen wat er nodig is?
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Fijn als je affiniteit hebt met schoonmaken / roze handschoentjes / ecologische spray
en je werkplek altijd netjes achterlaat.
Poetservaring is natuurlijk een vereiste. Je zult ook heus af en toe zelf een toiletje
moeten poetsen. Het runnen van een huishouden is absoluut relevante werkervaring!
Je bent bekend met ons concept of enthousiast over het principe.

Wat krijg je er voor terug?
We bieden je een fulltime dienstverband van april tot en met september op een geweldige
camping. Je stuurt een ploeg aan van zo’n twintig jong volwassenen en maakt zelf deel uit van
onze ‘familie’ die uit zo’n tachtig man zal bestaan. We betalen je marktconform en daarnaast
zorgen we natuurlijk goed voor je! Op de dagen dat de horeca open is staat er elke dag een
gezonde, vegetarische maaltijd voor je klaar en we hebben ook heerlijke koffie. Je hebt genoeg
vrije tijd om in de zon te genieten van de bandjes op ons podium of om mee te doen met een
yoga-lesje. Als het van beide kanten bevalt, mag je natuurlijk weer terugkomen tijdens het
volgende seizoen.
Woon je niet in de buurt? Dan mag je uiteraard je tent of caravan bij ons neerzetten!
En nu?
Denk je bij het lezen van deze vacature: dit gaat over mij?! Solliciteer dan direct. Stuur een
motivatie, een CV en wat informele foto’s van jezelf naar p
 ost@buitenland.com. Biene neemt
dan binnen twee weken contact met je op.

