
 

Functie omschrijving 
 

Functienaam:  Area Manager 

Lijnmanager:  Regio Manager 

Salaris:   N.O.T.K. 

Merk:   Eurocamp and Al Fresco Holidays 

Werkgever:  Camping in Comfort BV 

 

Doel 

Je geeft leiding aan alle teams op de campings in jouw regio, anticipeert op hun behoeftes en zorgen 

dat zij ons merk goed vertegenwoordigen. Dit doe je in een door jouw gemaakte kostenbewuste 

omgeving waarin je personeel begrijpt dat ze soms wat extra’s moeten doen om onze gasten 

tevreden te houden. Jouw teams ondersteunen elkaar, werken hard en stralen uit dat zij het werk 

leuk vinden. 

Verantwoordelijkheden zijn onder andere 

 Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de kwaliteit, service niveau en de 

uitstraling van de Eurocamp en Al fresco producten in jouw regio 

 Je zorgt ervoor dat, in overleg met de Area trainer, al het personeel goed wordt getraind, 

ondersteund en begeleid tijdens hun werkzaamheden 

 Je maakt rapportages op gebied van personeel en gasten en verricht andere administratieve 

taken zoals kasboek, functioneringsgesprekken, HR 

 Je voert de HR taak compleet uit, inclusief beheer en monitoren werktijden 

 Logistiek- en distributie beheer binnen jouw regio gedurende het hele seizoen 

 Je bouwt een sterke relatie op met campingeigenaren, externe en interne leveranciers 

 Je gebruikt laptop, tablet om de efficiëntie en dienstverlening te verbeteren 

 Je werkt met een budget dus bent prijs-kostenbewust 

 Je verstrekt regelmatig relevante rapportages aan je OPM zodat jouw prestaties zoals 

overeengekomen kunnen worden gecheckt 

 Je zorgt dat alle gezondheids en veiligheidsprocedures worden nageleefd  

 

 

 

 

 

 



Wat verwachten wij van jou: 

Must 

 25+ 

 MBO/HBO opleiding 

 Rijbewijs 

 Spreekt vloeiend Engels 

Werkervaring 

 Leiding geven aan een team en het managen van personeel 

 Werken met deadlines en onder druk presteren 

 Probleemoplossend denken met hulp van je ervaring, beoordelingsvermogen 

 Voeren van beoordelingsgesprekken  

Je kunt met je ervaring 

 Je staf enthousiasmeren, ondersteunen zodat hun prestaties optimaal blijven 

 Het goede voorbeeld geven (goed voorbeeld doet goed volgen) 

 Plannen en organiseren als de beste 

 Samenwerken om doelen te bereiken 

 Communiceren op een rustige en effectieve manier 

Wat bieden wij jou 

 Goed salaris 

 Volledig uitgeruste caravan om in te verblijven 

 Auto met tankpas 

 Mobiele smartfone 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 

 


