
 

 

Hey hallo!  
Ben jij op zoek naar DE TOFSTE 
VAKANTIEBAAN EVER?  
 
VACATURE MEDEWERKER SNACKBAR 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!  
 
Wat ga je doen? 
Als snackbarmedewerker kun je op diverse plaatsen in het bedrijf worden ingezet. Het meeste wordt je 
ingezet in de cafetaria en in de winkel. Het is belangrijk dat je de kwaliteit van de producten kan 
waarborgen, en de hele dag op je benen kan staan. Bij Camping ’t Strandheem houden we van 
aanpakken en staan we samen voor onze taak. Heb je het in de snackbar en de winkel even rustig, dan 
spring je bij in de keuken, in de bediening of in de afwas. Deze baan is goed te combineren met 
school. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: 

 Frituren en klaarmaken van bestellingen 
 Schoonmaken van de werkplek en de winkel 
 Kassawerkzaamheden 
 Voorraad bijhouden en bijvullen 
 Prijzen van winkelartikelen 

Wat vragen wij? 
 Minimaal 16 jaar of ouder 
 Ervaring in een snackbar is een pré 
 Een flexibele, gastvrije en zelfstandige werkhouding 
 Je bent bereid alles aan te pakken en staat stevig in je schoenen 
 Ook onder moeilijke omstandigheden of hoge werkdruk blijf je kalm/rustig;  
 Beschikbaar in de weekenden, tijdens feestdagen en schoolvakanties. Je hebt weinig tot geen 

vakantieplannen van 8 juli t/m 28 augustus 
 
 
Wat bieden wij? 

 Een baan van 25 maart 2022 t/m 2 oktober 2022 (bij goed functioneren bestaat de 
 mogelijkheid volgend seizoen weer bij ’t Strandheem aan de slag te gaan) 
 Parttime werkweken in voor- en naseizoen 
 Fulltime werkweken in de schoolvakanties 
 Een gezellige werkplek met een jong team 
 Een uitdagende en diverse baan 

 
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. 


