Vakantiepark Delftse Hout is een middelgrote 4,5-sterren stadscamping gelegen in recreatiegebied de Delftse
Hout aan de rand van Delft. Het park is 5.5 hectare groot met 160 toeristische ‘kampeer’ plaatsen en 60
verschillende verhuuraccommodaties. Onze gasten komen vanuit alle windrichtingen en besteden hun vakantie
graag actief. Wij vinden het belangrijk dat zij een onvergetelijke tijd op ons vakantiepark hebben.
Jij draagt daar als medewerker, samen met je collega's aan bij.
Wij zijn op zoek naar:

Medewerker Groenvoorziening
Ben jij een “DUIZENDPOOT MET EEN GROEN HART”? Hou je er niet van om op kantoor te zitten, maar om je
handen uit de mouwen te steken en de hele dag buiten aan het werk te zijn. Is dit wat jou aanspreekt?
Je werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de groenvoorziening op het park d.m.v.
snoeiwerkzaamheden, maaien en onderhoud van tuinen en het schoonhouden van het terrein. Het verhelpen
van kleine technische storingen in en rondom de accommodaties en kampeerplaatsen en alle centrale
gebouwen. Naast onderhoud is ook aanleg en vernieuwing een belangrijk deel van je werk.
Functievereisten:
• MBO werk- en denkniveau.
• Een afgeronde MBO opleiding richting groenvoorziening/hovenier.
• Extra opleiding(en) en certificaten of ervaring zijn een pré
• Je bent technisch ingesteld en je hebt ervaring met het oplossen of maken van technische
mankementen.
• Je bent zelfstandig en betrouwbaar.
• Flexibele instelling en gastgericht, geen 9-17 mentaliteit, wij werken in een wisselend rooster, In
toerbuurt werken in het weekend.
• Kan uitstekend alleen, maar ook in teamverband opereren.
• In het bezit van rijbewijs B, (E is een pre).
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wij bieden:
• Fulltime functie gemiddeld 38 uur per week in wisseldiensten.
• Een afwisselende baan met ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
• Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf met een leuk team.
• Een uitdagende baan met een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO
verblijfsrecreatie.

Ben je geïnteresseerd en ben je: flexibel, klantvriendelijk, stressbestendig, leergierig, enthousiast en weet je
van aanpakken? Stuur dan je uitgebreide motivatie met Curriculum Vitae naar:
Vakantiepark Delftse Hout
T.a.v. Dhr. P. Meijkamp
Korftlaan 5
2616 LJ Delft
of per email naar : info@delftsehout.nl
Voor meer informatie kun je bellen met: 015-2130040 of kijken op www.delftsehout.nl .

