
    

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

 
Projectleider 

Service, Infra, Civiel, Groenvoorziening 
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 uitdagende functie 
voor jou als projectleider van de serviceafdeling. Hieronder vallen service, infra, civiel en 
groenvoorziening. Samen met je team een solide basis vormen van waaruit onderhoud en realisatie 
van terreinen, gebouwen en verhuurobjecten wordt vorm gegeven. Je bent hands on en gaat ook 
besprekingen aan met (onder)aannemers en andere partners. De projectleider rapporteert 
rechtstreeks aan de directie. In beginsel wordt vanuit Strandcamping Groede gewerkt. 

 
 
 
Jouw profiel 



 
• HBO werk- en denkniveau (technisch) 
• Tenminste 5 jaar ervaring  
• Projectmatig werken 
• Sparring partner directie 
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal is een pré 
• Woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen is een pré 
• Je beschikt over de volgende competenties: inspirerend en motiverend, hands-on 

mentaliteit, sterke communicatieve vaardigheden, gastgericht, veranderings- en 
verbeteringsgericht, doelmatig plannen 

 
Jouw baan 
 
Speerpunten:   
 
De nadruk ligt op de werkzaamheden bij de service dienst. Je bent een spin in het web en houdt het 
overzicht over de diverse taakgebieden. 
 
Service diensten 
De servicedienst is enerzijds verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestaande (infra) 
structuren (incl. groenvoorzieningen) en anderzijds voor de realisatie van nieuwe inrichtingen 
(herstructurering terrein incl. aanplanting, nieuwbouw, plaatsing nieuwe verhuurobjecten etc.).  
 
Naast deze reguliere taken ben je tijdens het seizoen samen met het team verantwoordelijk voor het 
verhelpen van storingen die gasten melden. Prioritering, planning van werkzaamheden en daarmee 
ook een efficiënte en effectieve inzet van personeel en materiaal zijn dus van groot belang. 
Daarnaast is de kwaliteitscontrole, veiligheid en voldoen aan diverse wet- en regelgeving binnen de 
recreatiesector onderdeel van het taakgebied. 
 
Leiding geven 
Alle medewerkers in de teams opereren vanuit hun eigen expertise en kracht. Het is de kunst van de 
projectleider om deze vaardigheden optimaal te benutten en door het bevorderen van een goede 
onderlinge samenwerking deze nog verder te versterken of verbreden. Er is sprake van situationeel 
leiding geven op een coachende en faciliterende manier. 
 
Enerzijds spreek je de taal van de campinggasten alsook van de medewerkers die aan jou 
rapporteren. Schakelen tussen de diverse belangengroepen is een natuurlijk gegeven voor jou. 
 
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. Taken en verantwoordelijkheden komen steeds meer op tactisch niveau te 
liggen. De capaciteit om mee te ontwikkelen en al deze veranderingen te vertalen naar de 
operationele praktijk zijn van essentieel belang. 
Wat bieden wij 



 
Je hebt een eigen verantwoordelijkheid in een groeiend innovatief bedrijf met de daarbij behorende 
bevoegdheden. 
 
Je werkt in een dynamische omgeving die volop in beweging is. Je eigen inbreng voor verbeteringen 
wordt niet alleen op prijs gesteld maar je krijgt ook alle ruimte om veranderingen, verbeteringen en 
optimalisaties door te voeren. Speerpunt is groei in kwaliteit en omvang om recreëren op een hoger 
niveau te brengen. 
 
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 
emmie@volleman.nl 
Nog vragen? Neem contact op met mr. Emmie Volleman-Biesbroeck op tel. nr. 0115-617789 of mail.  
Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 12 oktober 2018. 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats medio oktober. 
 

 


