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.
Voor het komende seizoen zijn wij op zoek naar:

Vakantie- en weekendmedewerkers Winkel en Horeca
Voor de afdeling winkel en horeca zijn wij op zoek naar studenten of scholieren van minimaal 16 jaar voor de
winkel en 18 jaar voor de horeca die tijdens de weekeinden, in schoolvakanties en minimaal 4 weken
aaneengesloten in de maanden juli en augustus en/of minimaal 1 dag per week in het voorseizoen beschikbaar
zijn. Je werkzaamheden bestaan uit het aannemen van bestellingen, het helpen van gasten, bijvullen van de
voorraden, schoonmaken van de winkel/restaurant en serveren.

Vakantie- en weekendmedewerkers technische dienst / Groen voorziening.
Wij zijn op zoek naar studenten of scholieren van minimaal 16 jaar die enige technische ervaring hebben en / of
een technische opleiding volgen. Het is van belang dat je minimaal 1 dag per week beschikbaar bent en
daarnaast ook in de vakanties kunt werken.
Je werkzaamheden bestaan uit het verhelpen van kleine technische storingen in en rond de accommodaties en
kampeerplaatsen en alle centrale gebouwen, en het verzorgen van de groenvoorziening op het park d.m.v.
papierprikken, vuilnisbakken legen en blad blazen.
Functievereisten:
- Je bent flexibel inzetbaar en gastgericht.
- Je bent technisch ingesteld en / of je hebt ervaring met het oplossen of maken van technische mankementen.
- Je bent zelfstandig en betrouwbaar.
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 .

