
 
 

Wij zoeken namelijk animatiemedewerkers (m/v) die zelfstandig én met het team 
de dagelijkse werkzaamheden van de animatie van het recreatiepark kunnen 

uitvoeren. 

 

De werkzaamheden van de 
animatiemedewerker: 
Tijdens de werkperiode zul je onder andere de 
volgende werkzaamheden uitvoeren: 

• Sport activiteiten (voetbal toernooi, 
volleybal etc.) 

• Spel activiteiten (Levend stratego, 
speurtochten etc.) 

• Kids Club (knutselen, activiteiten voor de 
kleinere kinderen) 

• Mini disco ( Dansen, dansen, dansen) 
• Shows (Talenten shows, jongens tegen de 

meisjes etc. ) 

Hierbij ben je natuurlijk ook verantwoordelijk 
voor de voorbereidingen van alle activiteiten, 
evenals de uitvoer en de nazorg (opruimen en 
schoonmaken) van de activiteit. 

De ideale kandidaat: 

- Is minimaal 18 jaar; 

- Heeft relevante ervaring en/of affiniteit 
met de recreatiebranche; 

- Is enthousiast en flexibel; 

- Kan goed ‘outside of the box’ denken; 

- Is goed met kinderen van alle leeftijden 
(4 t/m 16 jaar); 

- Is communicatief sterk naar de gasten én 
teamgenoten.  

- Is organisatorisch in gesteld en vind het 
niet moeilijk een eigen planning te 
maken; 

- Kan goed zelfstandig en in teamverband 
werken; 

- Is woonachtig in de directe omgeving van 
recreatiepark Duinhoeve; 

Voor de functie is het belangrijk dat je de 
onderstaande data beschikbaar bent (overleg 
mogelijk); 

Meivakantie: zaterdag 27 april 2019 t/m 
zaterdag 4 mei 2019 

Hemelvaartweekend: donderdag 30 mei 
2019 t/m zondag 2 juni  2019 

Pinksterweekend: zaterdag 8 juni en 
zondag 9 juni 2019 

Zomervakantie: zaterdag 13 juli 2019 t/
m donderdag 22 augustus 2019 

Wat bieden wij: 

- Een uitdagende én afwisselende functie 
in een succesvolle, vitale en 
toekomstgerichte  organisatie die volop 
in beweging is; 

- Arbeidsvoorwaarden volgens CAO; 

- Werken in een plezierig team met korte 
communicatielijnen; 

- Opleiding als animatiemedewerker; 

- Een verblijfplaats tijdens de 
werkperiode. 

Ben jij dé flexibele én energieke ANIMATIEMEDEWERKER  
die met ONS de recreatiebeleving van onze gasten en 

toeristen waar kan en wil maken?



Interesse? Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Els Martens van Recreatiepark 
Duinhoeve, tel.: 0627522447. Of verzend je 
motivatiebrief én CV naar els_pit@hotmail.com  


