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Recreatiepark Beringerzand heeft naast een pan-
nenkoekenhuis, een familierestaurant, een rond-
vaartboot en een cafetaria ook twee zwembaden 
en een binnenspeeltuin, die ons park compleet ma-
ken. 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 geweldige horecabeleving en 
een heerlijk vakantiegevoel!

Dus, lijkt het jou leuk om verantwoording te dragen 
op een unieke horecalocatie? Kun je goed samen-
werken in een enthousiast en hecht team en heb je 
geen moeite met flexibele diensten? Dan ben je bij 
ons op je plaats.  

Wat houdt je functie in?

Als assistent horeca manager ben jij een duizend-
poot en spin in het web. Zo ben je de ene dag 
bezig met samenstellen en bereiden van à la carte 
gerechten of pannenkoeken. En op een andere 
dag ben je bezig met het regelen van bijvoorbeeld 
brunches, bedrijfsfeesten, themavonden of kof-
fietafels. Dit doe je niet alleen op Recreatiepark 
Beringerzand maar ook op onze rondvaartboot de 
Maashopper.  

Ter versterking van ons horecateam zijn wij  
op zoek naar een

ASSISTENT HORECA MANAGER

Daarnaast help je, waar nodig, ook gewoon mee met 
alle voorkomende keukenwerkzaamheden. Verder 
krijg je bij ons alle vrijheid om aan je eigen carrière en 
aan de verdere groei van Pater Pannenkoek, restau-
rant Patershof en de Maashopper te bouwen. 

Wat vragen wij?

Als onze Assistent Horeca Manager  

• heb je ambitie

• werk je secuur en hygiënisch

• wil je graag verantwoording dragen

• heb je geen moeite met flexibele diensten 

• voel je je thuis in een hecht team

• heb je geen 9 tot 5 mentaliteit

• ben je stressbestendig

• stroop je graag de mouwen op

Wil je binnen een hartstikke leuk horecateam echt het verschil maken? En ben je eraan toe om 
verantwoordelijkheid te dragen? Dan ben jij de Assistent Horeca Manager die we zoeken. 

Door de groei die we de afgelopen periode hebben doorgemaakt zoeken wij uitbreiding van ons 
horecateam. Wij zijn per direct op zoek naar een assistent horeca manager, die graag meebouwt 
aan de toekomst en niet bang is om zelf de handen uit de mouwen te steken. Want ambitie en de 
wil om te werken zijn voor ons belangrijker dan ervaring en/of opleiding. 

Maak jij het verschil bij  
Recreatiepark Beringerzand?
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Wat bieden wij 

• een prima marktconform salaris

• Een goede pensioenregeling

• leuke en professionele collega’s 

• een informele ondernemende sfeer

• ruimte voor eigen initiatief en doorgroei- 
 mogelijkheden

• een bijzondere werkomgeving op een  
 unieke locatie

• de mogelijkheid tot gratis kost en inwoning  
 op het park 

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 
inzet en gastvrijheid onze gasten een  
onvergetelijke dag bezorgt!

ASSISTENT HORECA MANAGER

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

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
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