
Vacature Shiftleader Happy Fun Beach (indoor strand)  
 

Functieomschrijving  
Ben je een doener en vind je het leuk om gasten een geweldige vakantie te bieden? Zoek je 
afwisselend werk met flexibele werktijden? 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  
shiftleaders voor onze horeca locatie in de Happy Fun Beach! 
   
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. Zo hebben we o.a. Vakantiepark Het Stoetenslagh 
overgenomen. 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 in de Happy Fun Beach geef je leiding aan het team waar je die dag mee werkt. Je 
behoudt het overzicht, maakt een praatje met de gasten en zorgt er, samen met je team, voor dat 
onze gasten zich welkom en goed verzorgd voelen. Het werk in de Happy Fun Beach is afwisselend en 
kent zijn piek momenten rond lunch en diner of wanneer het animatieteam activiteiten organiseert 
in de Happy Fun Beach. In de dalen moet jij zorgen voor een optimale voorbereiding voor in de 
pieken. Horeca is echt jouw ding. Je verdiept je in het bedrijf waar je werkt, dus bij vragen van gasten 
of collega’s over het eten, de drankjes of overige vragen zijn ze bij jou aan het goede adres. 
Daarnaast vind je het leuk om mee te denken hoe wij als horeca de beleving van de gast top kunnen 
maken.     
  
Wat heb je hiervoor nodig?  
Omdat je een team gaat aansturen en ook met onze gasten in contact bent, dien je te beschikken 
over goede communicatie vaardigheden. Drukte is voor jou geen probleem. Integendeel, je bent een 
aanpakker en zeer servicegericht. Je werkt graag samen met andere mensen en hebt een echte 
teamspirit. Daarnaast ben je creatief in het oplossen van problemen. Vanzelfsprekend ben je iemand 
die flexibel is om te werken tijdens weekenden, in de vakanties en op feestdagen.   
Buiten dit alles heb je een gezonde dosis humor en kun je goed omgaan met "horeca stress".  
Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.  
 

Wat staat hier tegenover?  
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en kennis. Het betreft een seizoenscontract. Het aantal uren 
zal in overleg worden bepaald. Wij zijn op het moment opzoek naar iemand voor minimaal 24 uur. Bij 
wederzijds enthousiasme is er uitzicht voor een nieuw seizoenscontract in 2024. Tot slot wat nog 
leuk is om te vermelden, de camping is momenteel volop in ontwikkeling, waarvan jij deel mag 
uitmaken!  
 

Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf hierin? Dan zoeken wij jou!  
Graag ontvangen wij jouw reactie voor 30 Januari 2023 

  
 


