
 
 
 

 

Functieomschrijving  
 
 

Functie:   Animatiemedewerker 

Lijnmanager:   Teamleider Animatie  

Salaris:    N.O.T.K.  

Merken:   Eurocamp and Al Fresco Holidays 

Werkgever:   Camping in Comfort BV 

 

Dit jouw doel: 

Je levert vol zelfvertrouwen activiteiten die spannend, aantrekkelijk en veilig georganiseerd zijn. (voor de kids en 

ouders). 

Dit zijn onder andere jouw taken: 

• Je plant en levert gevarieerde en gestructureerde activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen 

• Je zorgt voor een veilig Fun Station en gebruikt de apparatuur volgens de instructies 

• Je zorgt voor leuke en spannende activiteiten voor alle nationaliteiten 

• Je neemt zelf deel aan alle activiteiten om de kids te enthousiasmeren 

• Je promoot het Fun Station door middel van visits en gebruik mededelingenborden. 

• Je voert eerst alle activiteiten zelf uit om de veiligheid te checken en te kunnen garanderen 

• Je bouwt een geode relatie op met de kids en hun ouders  

• Je bent communiceert op een rustige, duidelijke manier naar de kids, ouders en je collega’s  

• Je denkt in oplossingen als er zich problemen voordoen  

• Je documenteert alles conform company policy en brengt verslag uit aan de Team Leader 

• Je bent ten alle tijde flexibel ten opzichte van werktijden en taken 

• Je bent in staat fysieke arbeid te leveren (goede conditie) 

 

 

 

 

 

  



 

Dit is wat wij van jou/jullie vragen: 

 

 21+ 

 Je bent beschikbaar van maart/april tot oktober/november 2020 

 Vloeiend Engels in woord en schrift 

 Je hebt ervaring met Office, Outlook en Google Drive en vind snel je weg in ons boekingssysteem 

 Je beschikt over het vermogen om situaties op een juiste manier in the schatten en deze op te lossen met 

behulp van je ervaring en je contacten op de camping 

 Je hebt een flexibele houding t.o.v. taken, werktijden en locatie  

 Je hebt ervaring met het uitvoeren van terugkerende, fysieke werkzaamheden. 

 Je hebt ervaring met deadlines en werken onder druk 

 Goede organisatie en planning vaardigheden 

 
Pré 
 

 In bezit van rijbewijs 

 Werkervaring in een soortgelijke baan 

 Communiceert op een duidelijke, rustige en professionele manier 

 

Dit is wat wij jou/jullie bieden: 

 Volledig uitgeruste mobile home of tent om in te wonen 

 Smartphone en tablet  

 Uniform 

 2.5 vakantiedag per gewerkte maand (uitbetaald bij laatste salaris) 

 Training online en op locatie  

 Korting op vakanties bij Eurocamp / Al Fresco voor familie en vrienden (vraag naar de voorwaarden) 

 
 

 

 


