Vacature Manager Assistent(e)
M.i.v. 18 februari zijn wij opzoek naar een fijne en betrouwbare collega die ervoor kan zorgen dat onze
medewerker zorgeloos kan gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Het betreft een tijdelijk
dienstverband.
Wat vragen wij van je
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Je hebt minimaal HBO niveau. (affiniteit met toerisme/recreatie)
Je hebt een vrolijke en representatieve uitstraling en gastvrije houding.
Je bent communicatief, stressbestendig en staat sterk in je schoenen.
Je beschikt over een ruime dosis ervaring.
Je bent bereid om in het weekend en gedurende vakantieperiodes te werken.
Je spreekt naast Nederlands ook Engels en Duits.
Kennis en ervaring met ons reserveringssysteem Tommy is een pré.
Je kan boekingen realiseren en afwikkelen.
Contacten onderhouden met intermediairs.

Dienstverband
Een tijdelijk dienstverband van 32 tot 36 per week. (februari 2019 - oktober 2019)
Werktijden
Diensttijden zijn tussen 09.00 en 23.00 uur. 7 dagen per week inzetbaar inclusief vakanties en
feestdagen.
Salaris
De functie van manager assistente is ingeschaald in functiegroep 7 conform CAO Recreatie.
Aanvullende informatie
Als Manager assistente zorg je er samen met de Parkmanager voor dat alles goed draait op de
werkvloer zodat onze gasten onbezorgd kunnen genieten van hun vakantie. Je checkt gasten in en uit,
beantwoordt vragen en helpt ze verder bij vragen of klachten. Dit alles doe je met een groot gevoel
van gastvrijheid en in de taal van je de gasten. Tussendoor heb je veel contact met collega’s van andere
afdelingen. Je draagt zorg voor de planningen en zorgt voor een optimale bezetting van de camping
en de bungalows. Je onderhoudt contacten met derden en verricht alle nodige administratieve
werkzaamheden.
Informatie
Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Alex Boeringa of Nadja
Buijssen. Telnr.: 0478-511322
Bij interesse
Gelieve je sollicitatiebrief en CV te sturen (uitsluitend per mail) naar info@wittevennen.nl
t.a.v. Alex Boeringa, Vakantiepark de Witte Vennen.
Sluitingsdatum vacature 31-12-2018

