Vakantiepark Delftse Hout is een middelgrote 4-sterren stadscamping gelegen in recreatiegebied de Delftse
Hout aan de rand van Delft. Vakantiepark Delftse Hout is 5.5 hectare groot met zo’n 200 toeristische ‘kampeer’
plaatsen en zo’n 60 verschillende verhuuraccommodaties. Onze gasten komen vanuit alle windrichtingen en
besteden hun vakantie aan allerlei soorten activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat zij een onvergetelijke tijd
op ons vakantiepark hebben. Jij draagt daar als medewerker, samen met je andere collega's aan bij. Jij zorgt
ervoor dat zij een fantastische herinnering houden aan hun bezoek op het vakantiepark.
Wij zijn op zoek naar:
Medewerker Technische dienst:
Hou jij 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 zijn. Is dit wat jou aanspreekt?
Functieomschrijving:
•
•
•
•
•
•

Uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het onderhoud en beheer op ons
kampeerterrein, het groen en de objecten.
Begeleiden, assisteren, coördineren en controleren van de medewerkers in het onderhoud.
Het plegen van preventief onderhoud aan gebouwen, accommodaties en installaties en het adequaat
verhelpen van storingen, eventueel inschakelen van monteurs.
Het zorg dragen voor een servicegerichte cultuur binnen de afdeling.
Nauw samenwerken met de andere afdelingen.
Alle overige voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau.
Extra opleiding(en) en certificaten zijn een pré. (Bijvoorbeeld elektra/loodgieter/cv).
Flexibele instelling, geen 9-17 mentaliteit, wij werken in een wisselend rooster, in toerbeurt werken in
het weekend.
Denkwijze oplossingsgericht.
Betrouwbaar.
Past werkprocedures en werkmethoden (ARBO) op een juiste wijze toe.
U dient binnen een straal van 15 km van het bedrijf te wonen.
Kan uitstekend alleen, maar ook in teamverband opereren.
In het bezit van rijbewijs B, (E is een pre).
Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding.
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

Sollicitatieprocedure:
Heeft u interesse in deze vacature? Stuur dan uw CV met een motivatiebrief naar:
Vakantiepark Delftse Hout
T.a.v. Dhr. P. Meijkamp
Korftlaan 5
2616 LJ Delft
Of per email: info@delftsehout.nl
Voor meer informatie kun je bellen met: 015-2130040 of kijken op www.delftsehout.nl.

