Van Damme Recreatie in Groede is op zoek naar een gedreven, energieke, enthousiaste

Medewerker Receptie 32-38 uur
Bedrijf
Van Damme Recreatie is een dynamisch recreatiebedrijf dat een ultieme gastbeleving in heel haar
bedrijfsvoering centraal heeft staan. Het familiebedrijf aan de Zeeuws-Vlaamse kust is uitgegroeid tot
een totaal pakket voor recreatie met verschillende bedrijfsonderdelen in de recreatiesector;
waaronder verblijfsrecreatie, dagrecreatie en horeca. De visie is om dit concept verder uit te werken
en een solide ontwikkeling door te maken op het gebied van recreëren. De organisatie is volop in
ontwikkeling.
Zoek jij een veelzijdige baan in een dynamische branche? Dan hebben wij een mooie functie voor jou
als medewerker Receptie.

Jouw profiel







Minimaal afgeronde MBO opleiding, bijvoorbeeld Toerisme
Tenminste 2 jaar werkervaring
Grote affiniteit met de toeristische branche
Vakantiegevoel/-beleving van gasten altijd mee laten wegen in de uitvoering van je
werkzaamheden
Met passie werken
Geen 9.00-17.00 mentaliteit en flexibel inzetbaar





Probleemoplossend vermogen
Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal is een pré
Je beschikt over de volgende competenties: flexibel, klantgericht, doorzettingsvermogen,
betrouwbaar, stressbestendig.

Jouw baan
Binnen deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor onze gasten, je zorgt voor een efficiënte
en kwalitatief goede uitvoering van receptiewerkzaamheden en gastenadministratie om een
optimale gasttevredenheid te bereiken.
Receptie
Samen met de collega’s van het receptieteam ben je verantwoordelijk voor het in- en uitchecken van
gasten. Je adviseert gasten over de recreatiemogelijkheden die er zijn en samen zoek je naar de
geschikte verblijfsaccommodatie. Samen met de gast bespreek en overhandig je de relevante
documentatie en informeer je hen over de activiteiten op de camping en de omgeving. Je hebt een
goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift. Een correcte
klachtenafhandeling en correspondentie behoren ook tot je werkzaamheden.
Toekomst
Je hebt een eigen inbreng en een grote verantwoordelijkheid. Je kunt zelfstandig je baan uitoefenen
en stelt doelen. Er is sprake van een groei van de organisatie en in deze ontwikkeling voel je je als
een vis in het water. Door de omvang van de organisatie ben je flexibel in je taken en
verantwoordelijkheden. Je vindt het leuk om waar nodig bij te springen, soms buiten de kaders van je
eigen functie.
Wat bieden wij
Je hebt een eigen verantwoordelijkheid in een groeiend innovatief bedrijf. Je werkt in een
dynamische omgeving die volop in beweging is. Je eigen inbreng voor verbeteringen wordt zeker op
prijs gesteld. Kortom, een brede functie met een divers takenpakket in een ongedwongen informele
werksfeer.
Er is sprake van goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
In eerste instantie wordt een dienstbetrekking aangeboden voor bepaalde tijd. De intentie is om een
vaste aanstelling aan te bieden.
Enthousiast? Neem dan contact op
Solliciteer op deze functie door een sollicitatiebrief en curriculum vitae te mailen naar
personeel@strandcampinggroede.nl.
Nog vragen? Neem contact op met Miranda Goossens, tel. +31 (0)117 371384.
Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 31 mei 2019.
Sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats.

