Stichting recreatieterrein
HET OUDE

I

NIEUWLAND

Vacature Beheerder Recreatiepark,,Het Oude Nieuwland,,
Ben je een energiek en een flexibel ingesteld persoon met 2 rechter handen, die het leuk vindt
om
contact te hebben met mensen dan is Recreatiepark Het Oude Nieuwland op zoek naar jou. Wij zijn
op korte termijn op zoek naar een beheerder MA/ voor 20 uur per week.
Recreatiepark Het Oude Nieuwland is het oudste vakantiepark van Ouddorp dat zich kenmerkt door
zijn diversiteit aan verschillende huisjes en gemoedelijke sfeer. Het Oude Nieuwland is één van de
weinige niet commerciële parken van Ouddorp. Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste
beheerder/gastheer die bereid is de handen uit de mouwen te steken en die het leuk vindt
verschillende werkzaamheden te verrichten op het park.
Tot het takenpakket van de beheerder horen de volgende werkzaamheden:
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Gras maaien
Het schoonhouden van: de paden, de parkeerterrein, het terrein rond de afualcontainers en
de gebouwen.
Onderhoud en schoonhouden van het gereedschap en ander materieel van het park
Het controleren van de veiligheid van de speeltoestellen, indien mogelijk kleine
herstelwerkzaamheden uitvoeren dan wel eryoor zorg dragen dat deze worden uitgevoerd.
Eigenaren indien nodig wijzen op onderhoud van de heggen en grensafscheidingen.
Gebruikers van het park wijzen op de parkregels en optreden bij overtredingen.
Voorkomende klussen uitvoeren dan wel in overleg zorgen dat deze worden uitgevoerd.
Bij afwezigheid van de andere beheerder bereid en in staat zijn lichte kantoor- en
receptietaken uit te voeren.
Op de hoogte zijn van BHV en EHBO en deze toe kunnen passen dan wel bereid zijn
hiervoor een cursus te volgen.
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Wat vragen wij van onze nieuwe beheerder?
Een vriendelijke, gastvrije uitstraling, die samen met de collega beheerder ervoor zorgt dat
gebruikers van het park zich welkom voelen.
lemand die zelfstandig kan werken en die van aanpakken weet en die goed om kan gaan met
onverwachte gebeurtenissen. Snel en slagvaardig kunnen handelen als de situatie dit vraagt.
Een persoon die goed kan samenwerken met de collega beheerder van het park en het
bestuur en die in staat is goed af te stemmen.
lemand die in staat is op te treden als gebruikers van het park zich niet houden aan
de
reglementen of zorgen voor overlast.
Voorwaarden
De nieuwe beheerder krijgt in eerste instantie een contract voor een half jaar. Ruim voor het
aflopen van deze contractperiode zal met elkaar worden besproken oÍ het contract zal
worden verlengd.
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en kunnen in overleg worden afgesproken.
Salaris is in overleg met het bestuur en afhankelijk van leeftijd en opleiding in overleg,
ongeveer € 1200 netto per maand op basis van 20 uur per week.
,Daarnaast vakantiegeld 8%, en deelname aan een pensioenfonds
Salaris en arbeidsvoorwaàrden conform de CAO Recreatie.
Reiskosten vergoeding in overleg, afhankelijk van de reisafstand.
werktijden zijn flexibel
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Reactie of vragen?
Spreekt deze vacature je aan?
Stuur dan voor I juni 2021... . Je sollicitatiebrief met motivatie en cv naar
.honsecretariaat@gmail.com of Watermolen 14 4761 GS Zevenbergen... ... . T.a.v.
icitatiecommissie.
soll
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze advertentie dan kun je die stellen via:

honsecretariaat@g mail. com

Foutl.Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

