
 
 
VACATURE MEDEWERKER TERREIN & TECHNISCHE DIENST PARTTIME / FULLTIME  
 
Camping ‘t Strandheem is een camping in Opende (GR) waar genoeg te beleven valt! Zo hebben wij 
o.a. een eigen jeugdhonk, zwembad, free-game sportveld en deels 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.  
 
Als Medewerker Terrein en Technische Dienst ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle 
zaken die te maken hebben met onderhoud, storingen, reparaties en terreinonderhoud op onze 
camping van 19 hectare. Je werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en samen met het team ben je er 
verantwoordelijk voor dat alles goed werkt en het terrein er netjes uitziet voor onze gasten. 
Veiligheid en netheid heb je hoog in het vaandel staan, je signaleert defecten tijdig en repareert deze 
vakkundig. Samen met je collega’s ben je het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten, voor zowel de 
receptie als de gasten, en je kunt deze op een rustige en professionele wijze oplossen. Je staat nauw 
in contact met de receptie en de schoonmaak. Belangrijk is dat je gastvriendelijk, sociaal en flexibel 
bent en een proactieve houding hebt.   
 
Wat ga je doen? 

 Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van groenvoorziening en onderhoud van 
faciliteiten. 

 Signaleren en repareren van reparaties aan vakantieaccommodaties, inventaris, 
kampeervelden en parkeergelegenheden. 

 Toe zien op de preventie van overlast en achterstallig onderhoud. 
 Assisteren bij alle overige, algemene werkzaamheden op de camping. 

 
De taken/verantwoordelijkheden die daarbij horen zijn: 
 

 Onderhouden van tuinen en groenvoorzieningen 
 Het snoeien, trimmen en kappen van bomen en struiken 
 Onkruid verwijderen 
 Verwerken van zand, tuinaarde, plantsoen en materialen 
 Het besturen van terreinwagens. 
 Milieustraat nalopen en ordelijk houden. 
 Zwerfvuil op park verzamelen en afvoeren. 
 Onderhoud van het zwembad. 
 Gereedschap en materieel op het park en het onderhoud hiervan. 
 De werkplaats ordelijk en opgeruimd houden. 

 
Belangrijk is dat je beschikbaar bent in de weekenden, tijdens feestdagen en in de vakantieperiodes. 
Daarnaast heb je weinig tot geen vakantieplannen van 10 juli t/m 3 september 2023. 
 
Wat bieden wij? 

 Een leuke en uitdagende werkplek! 
 Salaris is op basis van je ervaring en leeftijd maar altijd conform CAO 
 Vakantiegeld 8,33% 
 Een baan per medio januari 2023 voor de duur van 6 maanden, met mogelijkheid op een vast 

dienstverband.  



 Contract voor 38 uur per week.  
 Een gezellige werkplek met een jong team 
 Een uitdagende en diverse baan met veel verantwoordelijkheid. 

 
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je motivatiebrief en CV naar Noël Brems op info@strandheem.nl. 
Voor vragen kun je contact opnemen met bovengenoemde op telefoonnummer 0594 - 65 95 55. 
 


