
Ingrediënten voor een leuke carrière bij Camping de Noetselerberg 
en Bistro de Oale Ste:

Wat staat er op ons (personeels) menu? 

• Dynamische ondernemers die openstaan voor veranderingen
• Lekker werken in het groen/natuurlijke omgeving
• Samen werken met je vrienden of vriendinnen
• Werken met leuke collega’s
• Je ontwikkelen op een 5 sterren top camping!
• Werken bij de winnaar van de Misset Terras top 100 publieksprijs in 2018
• Samen hard werken maar ook gezellig een feestje vieren
• Altijd in de vakantiesfeer

Wij zoeken voor komend seizoen (april t/m oktober) de volgende enthousiastelingen. 

• Is schoonmaken jouw hobby en is het bij jou ook altijd zo clean in huis? 
Dan hebben wij de de baan voor jou, want schoonmaken begint bij vertrouwen! Wij zoeken voor onze kampeeraccommodaties 
mensen die het fijn vinden dat onze gasten in een schoongemaakte lodge, trekkershut, stacaravan of huisje komen. 

• Ben je gek op frituren en is ijsjes eten jouw ding? 
Ben je iemand die graag met gasten omgaat? Dan ben jij degene die wij zoeken voor onze cafetaria. 

• Speelde jij vroeger ook altijd winkeltje en had je een eigen winkelwagen? 
Dan hebben de ideale baan voor jou. Onze campingwinkel is elke dag open voor verse broodjes en andere boodschappen. 

• Ben jij een echte waterrat en ben je niet bang voor een beetje water? 
Solliciteer dan als zwembadmedewerk(ster) bij ons op de camping. 

• Zit gastvrijheid in je genen en heb je geen 9 tot 17 mentaliteit? 
Ben je service gericht en weet je van doorpakken? Dan is een baan in de bediening bij de Oale Ste echt iets voor jou! 

• Heb je groene vingers, is bij jou de straat ook altijd netjes? 
Ben je gastvrij ingesteld en vindt je het leuk om op een golfkarretje te rijden? 
Solliciteer dan nu voor een baan als buitendienstmedewerker.

LIKE ONS
op Facebook!
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Wij maken werk van 2019!

Iedereen die zin heeft om zijn of haar tanden in deze uitdaging te zetten, 
is welkom in ons team. 

Solliciteren?

Je bent flexibel en vindt het geen probleem om in de avonden en weekenden te werken. Je bent in staat om (soms) fysiek 
zware werkzaamheden te verrichten, zoals tillen. Je bent een harde werker en vindt het leuk om in teamverband te werken 
met andere leeftijdsgenoten. Je bent gastvrij, vriendelijk en vindt het leuk om anderen een fijne tijd te bezorgen.

Klinkt jou dit als muziek in de oren en lijkt het je leuk om bij de gezelligste camping en bistro van Nijverdal 
aan de slag te gaan? Laat ons dat weten door middel van het sturen van een mailtje naar: 
info@noetselerberg.nl of info@oaleste.nl 

Of kom gewoon gezellig langs bij onze receptie holterweg 116.
T. 0548-612665 of T. 0548-622478


