
 
 

 Functieomschrijving 
 

Functienaam:   Reparatie- en onderhoudsmonteur 

Lijnmanager:   Senior monteur 

Salaris:    N.O.T.K. 

Merk:    European Camping Group 

Werkgever:   Camping in Comfort B.V. 

 

Jouw doel: 

Je zorgt ervoor dat al onze accommodaties er goed onderhouden zijn en dat alle aanwezige 

apparatuur werkt volgens de wettelijke voorschriften. 

 

Jouw verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

 Veilige aansluiting, werking en onderhoud van al de aanwezige apparatuur in onze 

accommodaties. 

 Het op tijd bestellen van alle nodige onderdelen bij het opstarten, afsluiten en tijdens het 

seizoen. 

 Trainen van collega´s in de regio op gebied van basisonderhoud volgens de richtlijnen van 

ons bedrijf. 

 Het behalen van de deadline voor opening seizoen. Hiervoor werk je nauw samen met de 

lokale managers en houdt je rekening met zowel hun planning als de planning van 

Eurocamp/Al Fresco. 

 Tijdens demontage periode verantwoordelijk voor veilig afsluiten van gas, water en 

elektriciteit. 

 Stacaravans voorbereiden voor transport of verkoop. 

 In bezit van de sleutel van ons depot ter plaatse voor het helpen van de Area managers bij 

voorraadbeheer. 

 Correcte communicatie met  collega’s en managers op locatie. 

 Zorgen voor een hoog niveau van costumer-service.  

 Je gaat verantwoordelijk en prijsbewust om met je budget. 

 Andere taken opgedragen door de Senior monteur. 

  



Wat wij van jou vragen: 

 18+ 

 Technische opleiding (MBO-niveau) 

 Spreekt vloeiend Engels 

 In bezit van geldig rijbewijs 

 Ervaring met onderhoudswerk (gas, elektrisch, sanitair, timmerwerk) 

 Ervaring met Service verlenen aan gasten 

 In staat om zelfstandig te werken en prioriteiten te stellen 

 Flexibel in de aanpak van taken, werktijden en locatie 

 Ervaring met deadlines 

 

Pré: 

 

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

 Ervaring met fysieke arbeid 

 Communiceert op een rustige professionele manier 

 Goede vaardigheden in spelling, wiskunde en IT (Google Drive, Tablet en Cloud-gebaseerde 

systemen) 

 

Wat wij jou bieden: 

 Volledig uitgeruste caravan om in te verblijven 

 Auto met tankpas 

 Mobiele smartphone en een tablet of laptop 

 2.5 dag vakantie per gewerkte maand (uitbetaald bij laatste salaris) 

 Training ( +/-1 week) voordat het seizoen begint  

 Korting op onze vakanties voor vrienden en familie 

 24 uur ondersteuning van Product Delivery afdeling 

 Uniform 

 

 

 



 


