VACATURE

HORECA-KNALLERS VOOR ONZE BUITENBAR
Per direct, in overleg, t/m september

Heb jij zin in een actieve vakantie en heb je ervaring in de horeca? Kom dan de komende
weken werken en kamperen op Camping BuitenLand.Voor het hart van de camping, onze
BuitenBar (bar-restaurant), zijn we op zoek naar horeca-knallers. De bar op BuitenLand
voelt aan als een huiskamer. De sfeer is warm en persoonlijk, het is een plek waar je
makkelijk in gesprek raakt maar waar het soms ook ineens laat wordt en de voetjes van
de vloer gaan. De gerechten en sfeer doen nog het meest denken aan een strandtent.
Je werkt in een team met andere jonge enthousiaste, kleurrijke mensen die ook allemaal
op de camping staan. BuitenLand is een plek waar je je helemaal thuis kan voelen en
waar iedereen zichzelf kan zijn. En je komt werken op een plek waar je je de hele zomer
kan onderdompelen in een wereldje vol mooie mensen en nieuwe ervaringen.
Belangrijke kwaliteiten die we zoeken om ons team te versterken zijn:
Je bent een actieve harde werker en hebt al wat ervaring in de horeca.
Voor jou zijn onze gasten en hun mooie ervaring op onze camping het belangrijkst.
Je leert snel en ziet zelfstandig het werk dat er nodig is.
Je kan goed werken onder druk en weet hoe je moet schakelen.
Je bent een echte teamplayer.
Je hebt een goed gevoel voor sfeer en bent in staat deze sfeer over te brengen op
onze gasten.
● Je denkt altijd in oplossingen.
● Je staat stevig in je schoenen.
●
●
●
●
●
●

Wij bieden:
Een plekje met je tentje op de leukste en gezelligste camping van Nederland.
Werken met een leuk team.
Salaris conform CAO recreatie, ook een zzp-overeenkomst is mogelijk.
De hele zomer hebben we een breed scala aan optreden van artiesten en
activiteiten.
● Een heel scala aan nieuwe ervaringen.
●
●
●
●

Stuur je sollicitatie naar Buitenbar@buitenland.com. Maak je sollicitatie niet te formeel;
zorg dat we je echt een beetje kunnen leren kennen! Naast je CV zien we graag een paar
foto’s en een brief met je motivatie waarin je wat meer over jezelf vertelt: wat voor soort
mens ben je, hoe sta je in het leven en waarom komt deze vacature voor jou op het goede
moment?

