
 

 

Hey hallo!  
Ben jij op zoek naar DE TOFSTE 
VAKANTIEBAAN EVER?  
 
VACATURE KEUKENHULP BIJBAAN (M/V)  
 
Bedrijfsprofiel 
Camping ‘t Strandheem is een camping in Opende waar genoeg te beleven valt! Zo hebben 
wij o.a. een eigen jeugdhonk, zwembad, free-game sportveld en overdekte speeltuin. In het 
hoogseizoen is er aan animatieteam aanwezig voor de kleintjes en de tieners. Je kan een 
lekker hapje eten in het eetcafé of een bestelling afhalen in de snackbar Naast kamperen 
hebben wij ook verschillende verhuuraccommodaties. Tijd voor vervelen is hier niet!  
 
Functie-omschrijving 
Als keukenhulp doe je echt van alles, want je springt bij waar je nodig bent. Niet dat je op een 
kruk in de hoek zit te wachten tot je geroepen wordt. Je bent wel echt de hele tijd bezig. Het 
ene moment sta tomaten te snijden, het andere moment zet je borden klaar voor de kok om 
op te maken. Even snel een brood in de oven afbakken? Wat extra patat frituren of een kleine 
salade maken? You got this. 

Het mooie van een bijbaan als keukenhulp is dat je echt op elke afdeling in de keuken 
meewerkt en dus ook een heleboel leert. Je helpt met voorgerechten, hoofdgerechten en 
desserts, Bij camping ’t Strandheem houden we van aanpakken en staan we samen voor onze 
taak. Heb je het in de keuken even rustig, dan spring je bij in het restaurant, achter de bar, in 
de snackbar of in de winkel. 

Functie-eisen 
 

 Een opleiding volgend tot kok is een pré 
 Ervaring in de keuken (al dan thuis als werkervaring) 
 Een flexibele en zelfstandige werkhouding. 
 Minimaal 18 jaar 

 
Wie bieden 
 

 Een baan van 27 maart t/m 25 oktober 2020 (bij goed functioneren bestaat de 
mogelijkheid volgend seizoen weer bij ’t Strandheem aan de slag te gaan) 

 Parttime werkweken in voor- en naseizoen 
 Fulltime werkwerken in hoofdseizoen 
 Een gezellige werkplek met een jong team 
 Een uitdagende en diverse baan 
 Salaris in overleg afhankelijk van leeftijd en ervaring, maar altijd conform CAO. 

 
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je motivatiebrief, CV en eventuele vakantieplannen naar 
info@strandheem.nl t.a.v. Andrea Brems. Voor vragen kun je contact opnemen met 
bovengenoemde op telefoonnummer 0594-659555. 


