Animatie & recreatie medewerkster(s)

Ben jij die creatieveling die leuke activiteiten bedenkt en uitvoert?
RecreatieParc de Witte Vennen is voor het komende seizoen op zoek naar een
of twee spontane jongedames die ervaring hebben in recreatiewerk en het leuk
vinden om onze gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Wij bieden
een allround functie met zeer afwisselende werkzaamheden op een
middelgroot recreatiepark (familiebedrijf). Hier kun je zelfstandig of met wat
hulp in een kleine kring het recreatieprogramma verzorgen, meedenken aan
verbeteringen en je kunt je eigen mening inbrengen. Je moet kunnen omgaan
met verantwoordelijkheden, zelfstandig kunnen werken en alles willen
aanpakken.
Profiel:
• Opleiding in de richting recreatie, niveau 2/3 of praktijkervaring in jeugden jongerenwerk
• Beschikbaarheid: inwerken medio april, meivakantie, Hemelvaart &
Pinksteren, zomerperiode juli en augustus, weekenden in mei en juni
• Ervaring in het opzetten en uitvoeren van een recreatieprogramma
• Eventueel interesse in aanvullende horecawerkzaamheden
• Flexibel, enthousiast en met een positieve instelling
• Gastvriendelijk, losjes omgaan met onze gasten en ze veel aandacht
geven staat bij ons op nummer 1!
• Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Oostrum
Taken:
Animatie:
• Uitwerken en uitvoeren van een animatie programma voor binnen en
buiten
• Begeleiding kinderen in slechtweer accommodatie (knutselen,
oudhollandse spelen, film draaien, kinderdisco, kinderbingo e.d.)
Horeca:
• Incidenteel bijspringen in loungecafé, soms zelfstandig
• Bij grote drukte bijspringen bij verkoop ijs/drank/frites in snackbar
Toezicht:
• Toezicht en bijhouden van recreatieve activiteiten zoals
midgetgolfbanen, saunaruimte, lounge, speeltuin, spellenhoek e.d.

Verblijf:
Wanneer je in de buurt woont kom je enkele keren per dag voor een
evenement naar het park. Woon je wat verder weg of verblijf je liever op het
park dan hebben wij een bungalow voor je op het park. Je beschikt dan over
een fiets om ’s avonds de stad in te kunnen. Parc de Witte Vennen ligt in
Noord-Limburg, dicht bij het provinciestadje Venray met horecapleinen en een
groot winkelaanbod.
Vergoeding:
In overleg. Naast deze vergoeding worden bij verblijf intern kost en inwoning
vergoed door het park.
Reactie:
Ben je enthousiast over deze functie en durf je de uitdaging aan? Stuur dan een
sollicitatie met een foto’s van jezelf en je cv naar info@wittevennen.nl t.a.v.
Nadja Buijssen. Wij laten dan z.s.m. iets van ons horen. Tot in seizoen 2017!

