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Recreatiepark Beringerzand heeft naast twee 
zwembaden en een binnenspeeltuin, ook een pan-
nenkoekenhuis, een familierestaurant en een cafe-
taria die ons park compleet maken. Nu we steeds 
groter worden, breiden we ons horecateam uit. 
Samen met jou willen wij ervoor zorgen dat onze 
gasten het hele jaar door kunnen genieten van een 
vakantiegevoel!

Wat houdt je functie in?

Als Eerste medewerker ben je de spil van ons ho-
recateam. Een kinderfeestje? Regel jij! Een lange 
rij bij de cafetaria of een piekmoment in de keuken? 
Jij staat al klaar om je collega’s te helpen. Een fee-
stavond, thema-avond of koffietafel? Jij houdt het 
overzicht en regelt dat onze gasten een geweldige 
ervaring hebben. 

Daarnaast begeleid jij als Eerste medewerker ook 
onze oproepkrachten. Je wordt flexibel ingezet op 
alle horecagelegenheden van ons park. Afwisseling 
en uitdaging genoeg dus. Elke dag is weer een 
leuk avontuur.

Door je betrokkenheid en hart voor je werk maak jij 
iedere dag voor jezelf, je collega’s en onze gasten 
tot een geslaagde dag. 

Buiten het hoogseizoen werk je 3-4 dagen. In het 
hoogseizoen mag je fulltime jouw enthousiasme 
uitdragen. 

Ter versterking van ons horecateam zijn wij  
op zoek naar een

EERSTE MEDEWERKER HORECA

Je werkt flexibel, dus ook op zon- en feestdagen. 
Mocht je liever parttime werken? Dan is dat uiteraard 
ook bespreekbaar. 

Wat vragen wij?

Als onze Eerst medewerker Horeca  

• ben je enthousiast, vriendelijk en gastvrij

• draag je graag verantwoordelijkheid

• vind je het leuk om met kinderen om te gaan

• denk je in mogelijkheden en kansen  
 (nee is geen optie)  

• werk je graag in teamverband

• zie je waar hulp nodig is en spring je zo nodig bij

• heb je MBO werk- en denkniveau

• wil je flexibel werken in een hecht en leuk team 

• sla je een gezellig samenzijn na het werk  
 niet over

Ben je op zoek naar een uitdagende baan in de horeca en recreatie? Wil je binnen een hartstikke 
leuk horecateam echt het verschil maken? En ben je eraan toe om verantwoordelijkheid te dragen? 
Dan ben jij de Eerste Medewerker Horeca die we zoeken. 

Maak jij het verschil bij  
Recreatiepark Beringerzand?
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Wat bieden wij 

• Een gezellig en hecht team binnen een  
 groeiend bedrijf

• Een uitdagende functie met ruimte voor  
 eigen inbreng 

• Doorgroeimogelijkheden binnen onze  
 organisatie

• Een prima marktconform salaris

• Een goede pensioenregeling

• Vakantiegevoel tijdens het werk

Lid zijn van ons horecateam heeft daarnaast nog 
andere voordelen. Zo hebben wij ieder jaar een ge-
zellige feestavond en is borrelen met jouw collega’s 
na het werk volgens ons een prima manier om de 
dag samen af te sluiten.

Daarnaast krijg je personeelskorting op onze  
accommodaties als je bijvoorbeeld samen met je 
familie of vrienden een weekendje op ons park wilt 
verblijven. 

Maar het allermooiste is om te weten dat jouw 
glimlach en gastvrijheid onze gasten een on-
vergetelijke dag bezorgt!

EERSTE MEDEWERKER HORECA

Enthousiast geworden? 
Solliciteer dan snel via  
personeelszaken@beringerzand.nl  
o.v.v. vacature eerste medewerker horeca

Eerst meer weten? 

Horeca coördinator Eric Kleynen beantwoordt graag 
jouw vragen en bekijkt jouw sollicitatie. 

Bel naar 06-28260368 of stuur een e-mail naar  
personeelszaken@beringerzand.nl

Recreatiepark Beringerzand
Heide 5
5981 NX Panningen

Tel: 077-3072095
www.beringerzand.nl


