Wil jij werken in het mooie Resort Land en Zee aan de kust in Scharendijke?

Resort Land en Zee in Scharendijke is een modern hotel-restaurant en uitgebreide camping, gelegen in een
prachtige natuurrijke omgeving, direct achter de duinen aan de Noordzee. Met het enthousiaste en gastvrije team
zorgen we elke keer voor een heerlijke dag voor al onze gasten. Ons motto is: het Hart van Ontspanning. Geen
wonder dat we zulke goede review cijfers hebben !

Per direct zoeken wij een Receptionist(e) / Front office medewerker
Onze voorkeur gaat uit naar een full-time invulling, maar meerdere opties zijn mogelijk (zoals Part-time / ZZP)
De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende receptie taken, waaronder het ontvangen en informeren van
gasten, in- en uitchecken van gasten, andere baliehandelingen als factureren en het maken van reserveringen.
Kortom bij Resort Land en Zee kent een afwisselend en veelzijdig karakter voor dit hotel-restaurant met
veelzijdige camping.
Wat vragen we aan jou?
o
o
o
o

Zit gastvrijheid in jouw bloed, bezorg jij onze gasten elke dag plezier in hun vakantie en staat er altijd een
lach op jouw gezicht?
Beantwoord jij de vragen en wensen van de gasten met spontaniteit en oplossingen?
Want jij staat hiervoor opgesteld in dit brede bedrijf met veel diensten en aanbod
Je spreekt goed Nederlands en liefst ook voldoende Duits.

o
Per direct zoeken wij een Horeca – Medewerker(ster) in ons restaurant “Zeeuws Verlangen”
Onze voorkeur gaat uit naar een full-time invulling, maar meerdere opties zijn mogelijk ( zoals Part-time / ZZP)
Wat vragen we aan jou?
o
o
o
o
o

Zit gastvrijheid in jouw bloed, bezorg jij anderen graag een mooie tijd en staat er altijd een lach op jouw
gezicht? Dan is het werken in de horeca is jouw passie
Samen met je collega’s bij Land en Zee zorg jij er elke dag weer voor dat onze gasten genieten in het
bruisende restaurant
Spontaniteit en initiatief zijn natuurlijke eigenschappen voor jou
Je ziet je werkzaamheden liggen en houdt van uitdagingen
Je spreekt goed Nederlands en liefst ook voldoende Duits.

Per direct zoeken wij een Medewerker Groenvoorzieningen / Technische dienst
Onze voorkeur gaat uit naar een full-time invulling, maar meerdere opties zijn mogelijk (zoals Part-time / ZZP)
Als Medewerker Groenvoorzieningen / Technische dienst ben jij verantwoordelijk voor alle zaken die te maken
hebben met het groen onderhoud op ons resort. Jij zorgt ervoor dat het resort er strak en netjes uitziet voor de
juiste sfeer! Daarnaast, als er iets kapot gaat ben jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor het vervangen
of het repareren van het defect.
Wat vragen we aan jou?
o
o
o
o
o

o

Ben je van nature handig en technisch aangelegd?
Je bent iemand die zelfstandig kan werken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Daarnaast
ben je vriendelijk, gastgericht, professioneel en representatief
Je hebt groene vingers maar vooral een passie om de natuur te beheersen waar mogelijk door
preventief onderhoud
Je bent het een aanspreekpunt voor collegas en gasten bij storingen en gebreken
Opleidingeisen zijn voor ons niet zo belangrijk, ervaring in soortgelijke functies kan een pré zijn, maar
met name je dienstverlenende instelling en proactief of probleemoplossend vermogen met plannen en
dergelijke - zullen de doorslag geven
Kortom, een enthousiaste medewerker die zorgt dat onze gasten een mooie natuurlijke plek hebben op
het resort, en geen technische problemen tegen komen tijdens hun verblijf.

o

Wat bieden wij jou?
o
o
o
o
o
o

Vast contract op termijn, een mooi salaris en garantie op goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Reisvergoeding, ook als je dichtbij woont
Een heel veelzijdige natuur omgeving op het terrein van Resort Land en Zee met verschillende
waterpartijen en zeer verschillende flora en fauna
Een collegiale werksfeer met ruimte voor jouw initiatieven, en ook verdere toekomstmogelijkheden in dit
groeiende bedrijf
Een plek in dit prachtige bedrijf met deze werkomgeving dat voelt als thuis
Het team van collega’s staat klaar om je te verwelkomen!

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Mail naar arianhanson@landenzee.nl, of bel naar 0111-671 785, of
kom direct langs bij ons op Rampweg 28 in Noordwelle. Het kan dan snel geregeld zijn.
Wij komen heel graag met je in contact !

