
 
 

Functieomschrijving 
 

Functienaam:   Onderhouds assistent  

Lijnmanager:   Reparatie & onderhoudsmonteur 

Salaris:    N.O.T.K. 

Merken:   European Camping Group 

Werkgever:   Camping in Comfort B.V. 

 

Jouw doel: 

Bijdragen aan een geweldige vakantie vanaf het moment dat onze gasten arriveren tot aan de dag 

van vertrek naar huis. 

 

Jouw verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

 

 Je zorgt ervoor dat onze accommodatie klaar is voor gebruik door standaard controles uit te 

voeren en het eventueel repareren van de binnen en buitenkant van de accommodatie. 

 Je traint de rest van het team in het uit voeren van klein onderhoud. 

 Je zorgt ervoor dat de voorraad die nodig is om je taken ten allen tijde uit te voeren op peil 

is. 

 Je draagt zorg voor bedrijfsapparatuur/geld. 

 Je zorgt ervoor dat alle bedrijfs gezondheid en veiligheidsprocedures worden nageleefd. 

 Je zorgt voor een prettige werkrelatie tussen campingstaf en management. 

 Je zorgt voor een goede relatie met externe en interne leveranciers zodat de 

vakantiebeleving van onze gasten optimaal is. 

 Je werkt nauw samen met de Repair and Maintenance Technician(s). 

 Je voert Campingmedewerker taken uit als dit nodig is. 

 Je voert alle andere taken uit opgedragen door het management. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



Wat wij van jou vragen: 

 

 18+ 

 Technische opleiding (MBO-niveau) 

 Spreekt vloeiend Engels 

 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 vloeiend Engels nog een andere Europese taal (Frans, Italiaans, Spaans) 

 In bezit van geldig rijbewijs 

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

 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 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 op locatie  

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

voorwaarden) 

 

 

 

 


