Functieomschrijving
Voor Vakantiepark Capfun het Stoetenslagh zijn wij per direct op zoek naar een
Technisch manager.
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 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!
Wie ben jij?
Jij bent een manager, regelaar en organisator die ook zijn handen uit de mouwen steekt. Je vindt het
leuk om mensen het naar de zin te maken. Natuurlijk de gasten van onze parken, maar je bent ook
een fijne leidinggevende voor je collega's. De teams variëren van 6-10 man technische dienst/ groen
medewerkers. Deze baan is zo veelzijdig dat ook jouw achtergrond breed mag zijn. Als we kijken naar
de technisch managers die nu voor ons werken, kun je denken aan hoofd technische dienst, logistiek
manager bij een technisch bedrijf of bijvoorbeeld manager van een hoveniersbedrijf, maar ook met
een andere technische achtergrond ben je van harte welkom. Jij houdt van de combinatie van een
baan op kantoor en een baan in de buitenlucht. Want als je het park op loopt is daar ook van alles te
doen.
Wat ga je doen?
Je baan is divers, maar wat doe je dan op een dag? Er lopen verschillende projecten die je opstart als
het park niet veel gasten heeft. Als voorbeeld; aanleggen of renoveren van het zwembad, waar
komen de nieuwe vakantiehuisjes, moet er nog groot onderhoud gebeuren aan toiletgebouwen of
moet het groen op het park aangepakt worden. Je hoeft niet overal verstand van te hebben, maar
wel weten wie je inzet op welke klus. Jij houdt het overzicht, bent de coördinator en brengt structuur
aan. In het hoogseizoen pak je geen grote projecten op, maar zorg je ervoor dat storingen worden
opgelost en ad hoc zaken worden aangepakt, zodat onze gasten een fijn verblijf hebben. Samen met
de operationele manager stuur je de teams aan. Jij bent verantwoordelijk voor techniek en groen.
Jouw taken bestaan o.a. uit:
• Plannen, organiseren en de administratie van de werkzaamheden techniek en groen;
• Projectleider bij de uitvoering van diverse projecten (bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe
mobilehomes of aanleggen nieuwbouw of groen);
• Aansturen team techniek en groen;
• Contactpersoon en handhaving voor jaargasten;
• Het oplossen van voorkomende storingen bij gasten;
• Onderhoud aan gebouwen en verhuur accommodaties;
• Onderhoud aan Wifi en Cai netwerk;
• Onderhoud aan zwembaden en glijbanen.
Je neemt het volgende mee:
• Je kunt goed organiseren en plannen en je bent gewend aan het aansturen van een team;
• Je hebt een technische achtergrond, die varieert van elektra- en installatietechniek,
bouwkundig of een andere technische achtergrond;
• Je bent in staat om gestructureerd te blijven werken in een hectische omgeving;

•
•
•

Je bent een teamspeler met een servicegerichte houding;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en staat sterk in je schoenen;
Je bent fulltime beschikbaar en flexibel om te werken in de weekenden, vakanties en op
feestdagen.

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 momenteel 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

