
 
 

 

Functieomschrijving 
 
Functienaam:  Stagiaire Campingmedewerker  

Lijnmanager:  Teamleider 

Stagevergoeding: € 600,- per maand o.b.v. 35 uur per week 

Merken:  Eurocamp en Al Fresco Holidays 

Werkgever:  Camping in Comfort B.V. 

 

Jouw doel: 

Mede door jou en jouw team hebben onze gasten een onbezorgde vakantie vanaf het moment van 

aankomst op de camping tot vertrek. 

 

Jouw verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

 Je maakt de verwachtingen van onze gasten op locatie waar. Dat betekent onder andere dat: 

o Je uitstraalt dat je werkt met veel plezier (glimlach). 

o Je bent zichtbaar en beschikbaar voor onze gasten wanneer zij jou nodig hebben. 

o Je samen met je team zorgt dat de accommodaties veilig, schoon en volledige 

functionerend zijn. 

 Je voert aanvullende taken uit om de accommodaties gereed te maken voor de gasten 

tijdens de montageperiode. (pre-seizoen) 

 Je deelt je werktijd efficiënt in om aan de behoeftes van de klanten en het bedrijf te voldoen.   

 Je bent verantwoordelijk voor het veilig verwerken van bedrijfsgelden.  

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

boekingssysteem. 

 Je zorgt ervoor dat alle gezond- en veiligheidsprocedures worden nageleefd. 

 Je bouwt een goede werkrelatie op met interne/externe leveranciers.  

 Je assisteert de Team Leader waar nodig. 

 

Overzicht werkindeling: 

Deze functie geeft je de mogelijkheid om je vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen op 

onderstaande gebieden: 

18,5 uur per week gemiddeld Accommodaties voorbereiden inclusief schoonmaak 

en onderhoud 

 



14 uur per week gemiddeld Gasten opvangen inclusief receptie, administratieve 

taken, betalingen verwerken en gasten bezoeken. 

Logistieke activiteiten en magazijninventaris inclusief 

het afhandelen van wekelijkse bestellingen, het 

vervangen van gasflessen en het leveren van 

materialen aan gastenverblijven 

2,5 uur per week gemiddeld Leertijd voor zelfstandig werken aan 

schoolopdrachten. 

2,5 week voor begin of aan einde seizoen  Op- en afbreekperiode, voornamelijk schoonmaak, 

      voorbereiding en inrichting van de accommodaties 

 

Wat wij van jou vragen: 

 18 + 

 Vloeiend Engels in woord en schrift 

 Ervaring  met werken in teamverband 

 Ervaring met deadlines en werken onder druk 

Pré: 

 Spreekt naast Engels nog een andere Europese taal (Duits, Frans, Italiaans, Pools) 

 Ervaring met werken op een camping 

 Flexibel ten opzichte van werktijden en taken 

Wat wij jou bieden: 

 Volledig uitgeruste mobile home of tent om in te wonen 

 Werken in een internationaal team 

 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) 

 

 


