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Ben je graag buiten bezig, technisch en in voor een praatje, dan is deze functie
echt iets voor jou! 

Wie zijn wij?

Wie zijn we niet? Ons Recreatiecentrum de Kluft beschikt over een camping, jachthaven,
hotel, Weeribbenlodges (luxe Scandinavische huisjes aan het water), Veenhuisjes, Tiny
Houses, trekkershutten en een groepsaccommodatie. Ons recreatiecentrum biedt voor
een ieder wat wils. Gasten met een tentje zijn van harte welkom, maar ook gasten die op
zoek zijn naar een luxer verblijf. Dit alles vergezelt met het huren van een sloep, kano,
fluisterboot en/of fiets. Daarnaast kunnen gasten ook terecht in ons gezellige restaurant
met bijbehorende snackbar. Al met al een leuke plek voor een meerdaagse vakantie of
gewoon een dagje uit! Uiteraard dienen deze accommodaties, grasmatten en hagen op
het terrein goed worden onderhouden. 

Wie ben jij?

Jij bent enthousiast, technisch, je hebt affiniteit met groen en draait je hand er niet voor om
een stroomstoring op te lossen. Daarnaast werk je graag samen, maar kunt ook goed
zelfstandig werken. Verder ben je sociaal ingesteld, onze gasten stellen het namelijk op prijs
als je een praatje met ze maakt. Kortom: je draagt bij aan de orde en netheid van het park
en dus aan de vakantiebeleving van de gasten. 

Functie eisen

Je bent enthousiast  
Je bent technisch
Je hebt affiniteit met groen
In het bezit van een trekker rijbewijs
Sociaal ingesteld
Verantwoordelijk
Pro actieve houding 
Hoge mate van zelfstandigheid 

Je beschikt over de volgende eigenschappen:
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Seizoen

Het zomerseizoen loopt van 1 april – 31 oktober. In deze maanden is ons recreatiecentrum
dagelijks geopend. Tijdens deze zomermaanden houdt je je vooral bezig met de dagelijkse
gang van zaken. In de wintermaanden (november t/m maart) is ons recreatiecentrum
gesloten, tijdens deze maanden is er ruimte om grote projecten op te pakken.

Beschik jij niet over alle functie eisen, maar denk jij toch de juiste persoon te zijn. Wij nodigen
je van harte uit om te solliciteren. Met enthousiasme valt er veel te leren! 

Wat bieden wij jou?

Een mooie werkplek in een heel gezellig team, waar collegialiteit voorop staat. Salariëring
vindt plaats volgens de CAO recreatie. Het betreft een functie voor 32 - 38 uur per week.
Samen met jou kijken we hoeveel uren passend is. Daarnaast is er ruimte om jezelf te
ontwikkelen en we houden ervan als je met ons meedenkt!  

 We ontvangen graag je motivatiebrief met CV per email op info@dekluft.nl t.a.v.
Familie van den Berg. Uiteraard mag je ons ook bellen of loop gewoon even binnen

(tijdens de openingstijden van de receptie).
 

Wij kijken uit naar jouw reactie!
 


