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Recreatiepark Beringerzand heeft naast een 
4,5-sterren camping, twee zwembaden en een bin-
nenspeeltuin, ook een pannenkoekenhuis, een fa-
milierestaurant en een cafetaria die ons park com-
pleet maken. Nu we steeds groter worden, breiden 
we ons receptieteam uit. Samen met jou willen wij 
ervoor zorgen dat onze gasten kunnen genieten 
van een geweldig vakantiegevoel!

Wat houdt je functie in?

Als receptionist(e) ben jij het visitekaartje van ons 
recreatiepark en het eerste aanspreekpunt van de 
gasten. Je heet gasten welkom, checkt gasten in- 
en uit. Je draagt zorg voor een goede afhandeling 
van vragen en of problemen, zodat de gast een 
prettige vakantie beleeft. Je neemt ook ondersteu-
nende administratieve taken voor je rekening zoals 
het maken van reserveringen, het beantwoorden 
van telefoon en e-mail.

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. 

Ter versterking van ons receptieteam zijn wij  
op zoek naar een

RECEPTIEMEDEWERKER 

Wat vragen wij?

Als onze receptiemedewerker  

• ben je representatief, gastvrij, enthousiast,  
	 leergierig	en	flexibel

•  ben je vaardig met computersystemen en  
	 het	MS	Office	pakket	(Word,	Excel,	Outlook	etc.)

•  beheers je de Nederlandse taal in woord en  
 geschrift 

• spreek	je	Engels	en	Duits

•  ben je minimaal 17 jaar

• 	ben	je	beschikbaar	om	in	weekenden	en	 
	 vakanties	te	werken

• 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 leuke en gezellige baan in de recreatiebranch? Ga je graag met mensen 
om en ben je flexibel inzetbaar? Dan ben jij de Receptiemedewerker die we zoeken. 

Maak jij die goede eerste indruk bij 
Recreatiepark Beringerzand?
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Wat bieden wij 

• Een	gezellig	en	hecht	team	binnen	een	 
 groeiend bedrijf

• Een	leuke,	afwisselende	functie	

• Een	marktconform	salaris

• Vakantiegevoel	tijdens	het	werk

Lid zijn van ons receptieteam 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  
onvergetelijke dag bezorgt!

Enthousiast geworden? 
Solliciteer dan snel via  
personeelszaken@beringerzand.nl  
o.v.v. vacature receptiemedewerker

RECEPTIEMEDEWERKER

Eerst meer weten? 

Pasja van de Wetering (Hoofd receptie) beantwoordt 
graag jouw vragen en bekijkt jouw sollicitatie. 

Bel naar 077-3072095 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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