
Vacature Shiftleader receptie 

Vind je het leuk om gasten een geweldige vakantie te bieden? Ben je leergierig en op zoek naar een 
nieuwe uitdaging? Heb je ook nog ervaring of affiniteit met de recreatiesector? Lees dan snel verder! 

Voor Vakantiepark Capfun Het Stoetenslagh zijn wij per 1 maart 2023 op zoek naar een  
Shiftleader receptie!  

Wie is Capfun? 
Wij zijn een Frans familiebedrijf en één van de marktleiders op het gebied van toerisme in Frankrijk. 
In totaal zijn we eigenaar van meer dan 140 campings in Frankrijk, Spanje en België. Sinds 2019 zijn 
we ons ook gaan richten op de Nederlandse markt.  
Wij zoeken altijd naar de meeste creatieve en innovatieve oplossingen om onze gasten tevreden te 
stellen en continue te blijven verrassen. Verder staan we bekend om onze spectaculaire waterparken 
en te gekke glijbanen. Ons doel is om vakanties zo FUN mogelijk te maken! 

Wat zijn je voornaamste bezigheden? 
Als Shiftleader receptie heb je een veelzijdige baan met verantwoordelijkheden op verschillende 
vlakken. Geen dag is hetzelfde. Het direct schakelen tussen alle voorkomende receptietaken, is jou 
op het lijf geschreven. Ons doel is alle gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Samen met je 
collega’s van de receptie, heb je daar een belangrijk aandeel in. 
Het receptieteam zal, in het hoogseizoen, bestaan uit ongeveer tien medewerkers. Je takenpakket zal 
o.a. bestaan uit de volgende hoofdtaken: 

• Aansturen van het receptieteam op dagelijkse basis; 
• Het verrichten van alle administratieve taken, met betrekking tot boekingen; 
• Aanspreekpunt zijn voor onze gasten, zowel telefonisch, via de mail of aan de balie. 

Wat heb je hiervoor nodig? 
Omdat je veel met gasten in contact bent, dien je te beschikken over goede 
communicatievaardigheden. Daarnaast ben je een kei in het beheren van een planning en sterk in 
organiseren. Je werkt graag samen met andere mensen en hebt een echte teamspirit. 
Verder ben je bekend met Word en Excel. Vanzelfsprekend ben je iemand die flexibel is om te 
werken in de weekenden, vakanties en op feestdagen.  
En tot slot ben je stressbestendig en beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel! 
Ervaring in een soortgelijke functie is een pré. 

Wat bieden wij jou? 
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en kennis. Het betreft een seizoenscontract voor gemiddeld 
28 uur per week tot en met 31 oktober 2023. Bij wederzijds enthousiasme is er uitzicht op een nieuw 
seizoenscontract in 2024. Tot slot wat nog leuk is om te vermelden, de camping is nog volop in 
ontwikkeling, waarvan jij deel mag uitmaken! 

Reageren: 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd in deze baan, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk 
jouw CV en motivatiebrief.   

 


