Voor Camping en Jachthaven Eldorado
zijn wij op zoek naar een;

eldorado
parken.n l

Campingbeheerder
• Ben jij die representatieve teamworker;
• Steek je graag de handen uit de mouwen;
• Ben je van onbesproken gedrag;
• Beschik je over een gezonde dosis ‘boerenverstand’;
• Vind je klantvriendelijkheid en gastvrijheid vanzelfsprekend;
• Ken je geen 8-tot 5-mentaliteit;
• Spreek je bij voorkeur ook de Duitse en Engelse taal;
• Denk en werk je minimaal op mbo-niveau;
• Ben je bereid bij het bedrijf te wonen (appartement met ruime tuin en garage).
De werkzaamheden van deze functie omvatten onder andere:
Het verrichten van terreinwerkzaamheden (onderhoud, renovatie en realisatie), het ontvangen van gasten,
aannemen van reserveringen, werven van nieuwe gasten en het de gasten optimaal naar de zin maken
en achterwacht voor de jachthaven. Kortom: je bent de spin in het web en het creëren van een prettige
vakantiesfeer zit in jou genen.

Wij bieden

Een leuke afwisselende baan die ruimte laat voor ontplooiing en eigen initiatief binnen een team van
medewerkers dat zich als een inzet om het bezoek en het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk te
doen laten zijn (part-time in overleg mogelijk).
Het salaris zal gepast zijn en wordt afgemeten naar leeftijd en ervaring van de sollicitant. Voor de
arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de CAO Recreatie.

Bij interesse

Gelieve je sollicitatiebrief, voorzien van profiel, motivering en CV, uitsluitend schriftelijk per reguliere post of
per e-mail, voor 25 november 2017 toe te zenden aan:
Eldorado Parken B.V.
Postbus 195
6590 AD Gennep
sollicitatie@eldoradoparken.nl
www.eldoradoparken.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Eldorado Parken is een middelgroot recreatiebedrijf dat bestaat uit campings, jachthavens en dagrecreatie
in Noord-Brabant en Limburg. Eldorado Parken is als familiebedrijf dynamisch, multidisciplinair en volop
in ontwikkeling. Gastvriendelijkheid, service, kwaliteit zijn kernwoorden waar het om draait bij Eldorado
Parken.

