
 
 

Functieomschrijving 

 
Functienaam:   Teamleider Animatie 

Lijnmanager:   Area Manager  

Salaris:    N.O.T.K.  

Merken:   Eurocamp en Al Fresco Holidays 

Werkgever:   Camping in Comfort B.V. 

 

Jouw doel: 

Leidinggeven aan het Fun Station team en zorgen voor aantrekkelijke en uitdagende activiteiten voor 

kinderen en ouders. 

Jouw verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

 Je plant het wekelijkse activiteitenschema, rekening houdend met de leeftijd en behoeften 

van de dan aanwezige gasten. 

 Je geeft leiding, motiveert en helpt je teamleden zich te ontwikkelen door middel van: 

o Beoordelen en geven van feedback op individuele prestaties  

o Beoordelingsgesprekken 

o Coachen 

o Het eventueel opzetten van prestatie ontwikkeling plan (PoP) 

o Evenredig verdelen van de werklast 

• Je zorgt voor het consequent plannen, voorbereiden van gevarieerde en gestructureerde 

sessies. 

• Je bent verantwoordelijk voor het correct vervoeren en opstellen van alle apparatuur en 

toestellen. 

• Je zorgt ervoor dat alle activiteiten leuk, vermakelijk en voor alle nationaliteiten zijn. 

• Je houdt rekening met de leeftijd van de aanwezige kinderen op de camping. 

• Je doet zelf mee met alle activiteiten waar nodig om kinderen en teamleden te 

enthousiasmeren.  

• Je zorgt ervoor dat alle gezondheids- en veiligheidsprocedures te allen tijde worden gevolgd. 

• Je promoot het Fun Station op de camping door middel van visites lopen bij gasten en 

adverteren. 

• Je doet risico beoordelingen op alle activiteits-zones en van alle campingfaciliteiten. 

• Je zorgt voor een schoon en opgeruimd Fun Station. 

• Je bouwt een relatie op met de kinderen en hun ouders. 

• Je zorgt ervoor dat alle mededelingenborden compleet en up to date zijn. 

• Je bent oplossingsgericht en handelt klachten netjes af. 

• Je zorgt voor nauwkeurige rapportering aan de Team Manager Camping of Area Manager. 

• Je bent ten alle tijden flexibel ten opzichte van werktijden en taken. 

 



Wat wij van jou vragen: 

 

 18+ 

 Je spreekt en schrijft vloeiend Engels. 

 Je hebt ervaring met leidinggeven en coachen van een team. 

 Je kunt goed plannen, organiseren en maakt gebruik van alle beschikbare middelen. 

 Je durft beslissingen te nemen en denkt oplossingsgericht. 

 Je bent in staat om met verschillende leeftijdsgroepen te werken. 

Pré: 

 

 Je spreekt naast Engels nog een andere Europese taal (Duits, Frans, Italiaans). 

 Je hebt ervaring met werken met kinderen. 

 Je geeft altijd het goede voorbeeld en doet mee met activiteiten.   

 Je kunt goed werken met geautomatiseerde systemen (Excel, Word, Outlook, Google Drive). 

 Je bent in bezit van een geldig EHBO diploma (anders moet je die halen op onze kosten). 

 

Wat wij jou bieden: 

 

 Mobile home of tent om in te verblijven 

 Training online en op locatie 

 Reis van en naar regio 

 Uniform 

 Werken in een internationale omgeving op een top locatie 

 

 

 

 

 


