Heb je technische kennis en wil je dit op verschillende gebieden toepassen? 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 Capfun het Stoetenslagh zijn wij per direct op zoek naar een Medewerker Technische Dienst.
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 120 campings in Frankrijk, Spanje en België. Sinds 2019 zijn
we ons ook gaan richten op de Nederlandse markt. Zo hebben we o.a. camping het Stoetenslagh
overgenomen. Wij zoeken altijd naar de meest 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 Medewerker Technische Dienst ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zaken die te
maken hebben met onderhoud, storingen en reparaties op ons Vakantiepark. Veiligheid en netheid
heb je hoog in het vaandel staan, je signaleert defecten tijdig en repareert deze vakkundig. Samen
met je collega’s en het hoofd technische dienst ben je het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten,
voor zowel de receptie als de gasten, en je kunt deze op een rustige en professionele wijze oplossen.
Verder bestaan je taken uit:
•
•
•
•

Verrichten van allerhande technische handelingen:
Signaleren en melden van geconstateerde gebreken;
Opvolgen van takenlijsten en rapporteren van voortgang aan betrokken partijen;
Rapporteren aan het hoofd technische dienst.

Wat heb je hiervoor nodig?
Je bent iemand die zelfstandig kan werken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft.
Daarnaast ben je vriendelijk, gastgericht, professioneel en representatief.
Verder vragen wij:
•
•
•

Een technische achtergrond, bij voorkeur in de elektra- en installatietechniek;
Fulltime beschikbaarheid en flexibiliteit om te werken in de weekenden, vakanties en op
feestdagen;
Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

Wat staat hier tegenover?
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en kennis. Het betreft een fulltime contract (38 uur) met
plus- en minuren voor de periode van een jaar. Er is uitzicht op verlenging bij wederzijds
enthousiasme. Tot slot, wat nog leuk is om te vermelden: de camping is nog volop in ontwikkeling,
waarvan jij deel mag uitmaken.
Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf hierin? Dan ontvangen wij graag zo spoedig
mogelijk jouw CV en motivatiebrief.
Stuur een mail naar stoetenslagh@capfun.com

