Ben jij dé medewerker

GROENONDERHOUD

met affiniteit voor de recreatiebranche die ook taken in de buitendienst oppakt
om de beleving van onze gasten/toeristen met ONS waar te maken?
Wij zoeken namelijk een medewerker Groenonderhoud (m/v) die zelfstandig én met het team de
dagelijkse werkzaamheden vanuit de technische- en buitendienst van het recreatiepark mee uitvoert.

De hoofdtaken van de Medewerker Groenonderhoud:
•

De dagelijkse gang van zaken in het groenonderhoud van het gehele park.

•

Ondersteuning van de technische dienst,/ buitendienst werkzaamheden zoals onderhouden van en
reparaties uitvoeren aan gebouwen, huuraccommodaties, speeltuinen en overige voorzieningen, storingen oplossen en verzorgen voorzieningen t.b.v.
kampeerplaatsen, schilderwerk, timmerwerk en overige werkzaamheden op het recreatiepark.

• kan goed tegen de druk van de seizoen pieken, is gastvrij
en klantvriendelijk, toont initiatief, is representatief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• kan zich goed in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
uitdrukken;
• is woonachtig in de directe omgeving van het recreatiepark.

Het aanbod van Duinhoeve:
• een uitdagende én afwisselende functie voor 30 - 38 uur
per week;

De ideale kandidaat:
• heeft een MBO werk- en denkniveau op het gebied van
groenonderhoud, eventueel aangevuld met relevante trainingen;
- heeft enkele jaren relevante vergelijkbare ervaring in het
groenonderhoud;
- kan zelfstandig werken met allerlei hulpmiddelen in het
groenonderhoud ( bosmaaier, kettingzaag, snoeischaar,
grasmaaier, tractor enz.)
• heeft affiniteit en/of ervaring met en in de recreatiebranche;

• een succesvolle, vitale én toekomstgerichte organisatie
die volop in beweging is;
• arbeidsvoorwaarden volgens CAO;
• werken in een plezierig team met korte communicatielijnen.

Interesse?
Voor meer informatie over ons recreatiepark kun je op
www.duinhoeve.nl kijken. Stuur jouw motivatiebrief én CV
met foto naar caroline@duinhoeve.nl.

• kan heel goed in een team werken, is flexibel qua werktijden van april tot oktober (compensatie-uren in de winter),
werkt nauwkeurig en ziet het werk liggen;

www.duinhoeve.nl

