
 

Gastvrouw/-heer op Ons Buiten 
 
Ons Buiten is een vooruitstrevend campingpark in Zeeland (Oostkapelle), op wandelafstand van 
schone stranden en een prachtig bos- en duingebied. Wij bieden onze gasten een bijzondere, 
comfortabele buitenvakantie, waar persoonlijke aandacht en optimale gastvrijheid belangrijke pijlers 
zijn. 
Wij zoeken een gastvrouw/gastheer voor ± 32- 38 uur per week die verantwoordelijk is voor 
operationele zaken.  
 
Onze missie is om gasten een bijzonder comfortabele buitenvakantie te bieden. We realiseren dat 
door een grote diversiteit aan verblijfsmogelijkheden, sfeervolle voorzieningen, uitstekende 
dienstverlening, bijzondere kind- en wellness gerichte producten, duurzame bedrijfsvoering en 
authenticiteit. Uitgangspunt hierbij is een gezonde, onderscheidende en marktconforme exploitatie.  
 
Binnen ons team wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Dit krijgt concreet vorm 
door het toepassen van de C.O.N.S.E.N.T.-methode®. Het is een familiebedrijf waarbij de tweede 
generatie de bedrijfsvoering doet. Hierbij wordt stevig ingezet op optimale digitalisering, 
duurzaamheid en helder neerzetten van de doelgroep.  
 
Taken/houding van de gastvrouw/gastheer 
- werkt 5 dagen per week en is verantwoordelijk voor operationele gang van zaken 
van de HUYSKAMER (front-en backoffice en zelfservice-horeca) en sauna. 
- werk mee op de werkvloer. 
- ondersteunt bij kwaliteitsbewaking  
- coacht stagiaires en hulpkrachten 
- heeft affiniteit met werken op basis van gelijkwaardigheid 
- heeft proactieve werkhouding 
 
Opleiding en kwaliteiten van de gastvrouw/gastheer 
● Een afgeronde HBO opleiding binnen de recreatie- en 
toerismebranche. 
● Communicatief, flexibel, stressbestendig en sterk organiserend vermogen.. 
● Ervaring in leidinggeven, instrueren, coaching. 
● Enthousiaste inzet om bij te dragen aan onze gezamenlijk opgestelde doelen. 
● Plezier om de verwachtingen van de gasten steeds weer te overtreffen. 
● Een ruime kennis aan Duitse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid. 
● Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
 
Ons Buiten vraagt veel en geeft graag.. 
We vragen flexibiliteit, bereidheid om wisselende tijden te werken, een actieve werkhouding, 
hands-on mentaliteit, collegialiteit en altijd oog hebben voor wat goed is voor onze gasten en de 
organisatie. 
We geven verantwoordelijkheid, waarderen eigen initiatief, bieden een salaris conform cao recreatie 
en bieden een fijne, enthousiaste, gelijkwaardige werkomgeving. 
 
Ben jij enthousiast en wil je bijdragen om onze missie te verwezenlijken?  
Solliciteer meteen! Stuur een brief met argumentatie waarom jij geknipt bent voor deze baan naar 
sollicitatie@onsbuiten.nl 
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