
 

 

Hey hallo!  
Ben jij op zoek naar DE TOFSTE 
VAKANTIEBAAN EVER?  
 
VACATURE MEDEWERKER RECEPTIE WEEKEND / VAKANTIEHULP 
(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!  
 
Wat ga je doen? 
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat onze gasten een fantastisch verblijf hebben. Je bent hun 
eerste aanspreekpunt en het visitekaartje van onze camping, zowel aan de telefoon als aan de balie. 
Tijdens jouw dienst check je gasten in en uit, beantwoord je vragen van gasten, verzorg je 
reserveringen en beheer je de mail, de social media kanalen en de Strandheem app. Kortom een zeer 
leuke en afwisselende baan! Belangrijk is dat je sociaal, professioneel en gastvriendelijk bent.  
Deze baan is goed te combineren met school. 
 
Wat vragen wij? 

 Opleiding MBO niveau 3 / 4 (afgerond of studerend)                                                                                   
(bij voorkeur een opleiding in toerisme, Leisure en/of recreatie)  

 Minimaal 18 jaar 
 Klantgericht, representatief, proactieve werkhouding en positief ingesteld 
 Collegiaal, heeft uitstekende sociale vaardigheden en is oplossingsgericht 
 Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Nederlands 
 Kan zelfstandig werken en als onderdeel van een klein team 
 Ook onder moeilijke omstandigheden of hoge werkdruk blijf je kalm/rustig; 
 Creatief en enthousiast  
 Beschikbaar in de weekenden (bij voorkeur ook doordeweeks 1 dag beschikbaar), tijdens 

feestdagen en schoolvakanties. Je hebt weinig tot geen vakantieplannen van                            
8 juli t/m 3 september 

 
Wat bieden wij? 

 Vanaf 31 maart een baan t/m 1 oktober 2023 (bij goed functioneren bestaat de 
 mogelijkheid volgend seizoen weer bij ’t Strandheem aan de slag te gaan) 
 Een gezellige werkplek met een jong team 
 Een uitdagende, leuke en verantwoordelijke baan 
 Parttime werkweken (zaterdag/zondag) in voor- en naseizoen 
 Fulltime werkweken (32 / 38 uur per week) in de schoolvakanties 
 Salaris in overleg afhankelijk van leeftijd en ervaring, maar altijd conform CAO. 

 
Ben jij het visitekaartje die wij zoeken? Mail dan je motivatiebrief, CV en eventuele vakantieplannen 
naar Andrea Brems op info@strandheem.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met 
bovengenoemde op telefoonnummer 0594-65955. 


