VACATURE

HARDE WERKERS / ALLROUND MEDEWERKERS
Camping BuitenLand
Parttime & fulltime april t/m september
16-21 jaar

Gezocht: harde werkers!
Camping BuitenLand is een eigenzinnige plek met bijzondere huisjes, kampeervelden
vol leuke mensen, festivalletjes, markten, feestjes maar vooral ook een relaxte plek
voor iedereen die de drukte even wil ontvluchten. Met onder andere SPA- en
soloweken proberen we ook rust te brengen. En soms klinkt er opeens pianomuziek
uit het bos!
Om dit allemaal mogelijk te maken zijn we op zoek naar geweldige, enthousiaste en
talentvolle medewerkers om ons BuitenLand team te versterken! Voor aankomend
seizoen (april-oktober) hebben we weekendwerk (ongeveer 10 uur) en vakantiebanen
(tot full-time) in de aanbieding. In het allroundteam is ruimte voor jonge, enthousiaste,
hardwerkende mensen die zin hebben in een onvergetelijke zomer boordevol nieuwe
ervaringen.
Wat zoeken we?
Je kunt je vast wel voorstellen dat er veel te doen is op een camping! De gasten
moeten het naar hun zin hebben; dat wil zeggen dat ze met een glimlach worden
voorzien van lekker eten en drinken, dat de toiletgebouwen blinkend schoon zijn en dat
niemand zich hoeft te vervelen! Iets minder zichtbaar, maar net zo belangrijk: de afwas
moet in razend tempo gedaan worden, alle technische storingen worden opgelost en
onze kant-en-klare tenten moeten op elke incheckdag worden gecontroleerd en
schoongemaakt. Er zijn dus dagelijks een hoop diensten te vullen! Hieronder
beschrijven we kort wat het werk inhoudt. Tijdens de sollicitatie kun je aangeven welke
teams je het meest aanspreken.
Schoonmaak toiletgebouwen
Terwijl je meezingt met de radio poets jij onze toiletten, vis je haren uit de putjes en
vervang je gelijk even de vuilniszakken. Met je collega rijd je op de golfkar tussen de
sanitairgebouwen om te zorgen dat onze gasten niks te klagen hebben! Schoonmaken
doen we van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.
Schoonmaak tenten
Wij hebben ongeveer dertig kant-en-klare-tenten die mensen kunnen boeken. Op
maandag en vrijdag checken mensen in en voordat ze er zijn zorg jij ervoor dat de
tenten weer blinkend schoon zijn en dat alles op zijn plek staat.

Kinderactiviteiten
Op ons programmabord (dat je elke week zelf mag schrijven!) staan stoere
kinderactiviteiten; van broodjes bakken tot levend stratego en van tie-dye tot
kinderdisco. Kun jij zorgen dat elk kindje aan de beurt komt en met een megagrote
glimlach terug naar de tent loopt?
Terrein
Met zoveel mensen bij elkaar gaat er natuurlijk wel eens iets stuk. Ben jij handig en
vriendelijk? Verstopte toiletten, uitvallende stroom, een lekke band, je kunt het allemaal
tegenkomen. Team terrein is daarnaast ook verantwoordelijk voor de
groenvoorziening, fietsverhuur en het zwembad!
Frituur
Denk je aan vakantie, dan denk je aan patat. Samen met een collega bakken jullie
frietjes en andere lekkere biologische snacks. Aan het eind van de dag zorg je dat de
kassa klopt en dat de frietkraam netjes wordt achtergelaten.
Lunch
Ben je zelfstandig en houd je van lekker eten? Kies dan voor de lunch-shift! Je bemand
twee tosti-ijzers en op volgorde van binnenkomst werk jij de tosti bonnen af.
Keukenhulp
Als keukenhulp help je de koks met het avondeten. Salades in elkaar zetten,
(vega)burgers opmaken of groente snijden voor het personeelseten. Af en toe kan dit
stressvol zijn, maar je staat er nooit alleen voor.
Spoelkeuken
De hele dag door serveren wij lekker eten en verkoelende drankjes. Dat zorgt natuurlijk
voor een berg afwas! Muziekje aan en gaan met die banaan! Jij zorgt ervoor dat de
messen weer glimmen en dat de ketchup-resten in het afvoerputje belanden. Uiteraard
hoef je dit niet met de hand te doen, maar met een supersnelle spoelmachine! Let op:
je werkt ‘s avonds door totdat alles schoon is.
Bediening
Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je bedienen (of glazen halen)! Op dag één moet je
nog een beetje wennen aan alle dienbladen en tafelnummers, maar voor je het weet
sta je te shinen op ons terras. De volle dienbladen moeten naar de juiste tafel en op de
terugweg stapel je je blad vol met lege borden. Ondertussen heb je ook nog tijd om te
vragen of het lekker gesmaakt heeft!
Broodverkoop
Ben jij een vroege vogel? Solliciteer dan op broodverkoop. Jij begint de ochtend met
een bestelformulier en een gezellige rij. Na een paar uur heb je een kloppende kassa,

een stapel lege bakken én een heleboel mensen blij gemaakt met hun verse
croissantjes.
Wat krijg je er voor terug?
Een lekker zakcentje! Spaar je voor je rijbewijs of een mooie reis? Aan het eind van de
zomer is die droom een stuk dichterbij gekomen. Daarnaast zorgen we goed voor je:
als je aan het werk bent, krijg je elke avond een gezonde maaltijd, mag je meedoen
aan onze activiteiten, verblijf je de hele zomer op de leukste camping van Nederland
en maak je vrienden voor het leven! De meeste collega’s verblijven op de camping.
Lijkt dit je geweldig?
En ben je lekker veel beschikbaar? Vul dan het online sollicitatieformulier in. Biene
(Hoofd Allround) neemt binnen twee weken contact met je op.

