De leukste baan in de zomer!
Al sinds de oprichting is er animatie te vinden op camping Oriëntal.
Waar in de beginjaren het straattekenen en wedstrijdzwemmen, tot
de populairste activiteiten behoorden. Is dit heden ten dagen eerder
de spooktocht of een van de vele shows.
De afgelopen jaren is ons animatieteam steeds professioneler
geworden. Zo is de recreatieruimte vergroot, ons sportveld
uitgebreid, is er een nieuw buitenpodium gebouwd met de nieuwste
technieken en wat we zeker niet mogen vergeten. Wij hebben onze
nieuwe mascottes welkom geheten, Jet & Fret.
Al sinds 2009 is Rowan onze recreatieleider. Iedere zomer is het dan
ook weer aan hem om een nieuw animatieteam samen te stellen. Zo
bestaat het team van camping Oriëntal altijd uit een goede mix, van
dansers tot sporters en van creatievelingen tot acteurs. Ieder jaar is
het dan ook weer een uitdaging om zowel het voorseizoen als het
hoogseizoen een top team bij elkaar te zoeken.
Wellicht heb je er nooit bij stil gestaan dat je ook bij ons kunt komen
werken of stage lopen. Bekijk onze vacatures en wellicht zit er voor
jou iets bij!

Vacature RE (Recreatie Entertainer)
Als entertainer, ben jij de persoon die de activiteiten van ons
dagprogramma begeleid. Zorg er voor dat onze campingasten de
leukste zomer in jaren beleven. Uiteraard bestaan de
werkzaamheden ook in het ontwikkelen van activiteiten, lees hier
onder wat je dagelijkse bezigheden zijn.
•
•
•
•

Activiteiten ontwikkelen
Activiteiten begeleiden
Ontwikkelen van diverse shows en het uitvoeren hier van.
Kleine poets werkzaamheden

•
•

Service werkzaamheden
Lekker eten en veel lachen, dit breng je immers over op de gast.

Wil jij lid worden van ons animatieteam en weet jij van aanpakken
bekijk dan snel of deze vaardigheden bij jou passen.
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Sportief
Creatief
Actief
Acteer vaardigheden
Duidelijke stem
Samenwerken in een team
Een vriendelijk gezicht tonen
Prestatie motivatie (inzet)
Oplossing gericht denken
Kwaliteitsgericht
Flexibel
enthousiast
Stressbestendig
Beheers de Nederlandse taal
Beheers de Engelse taal
En heel veel motivatie!

Beheers jij zo goed als alle vaardigheden, solliciteer dan nu voor het
seizoen 2021. De Minimale leeftijd om bij ons animatie team te
werken is 17 Jaar. Aan het einde van februari zullen de gesprekken
plaatsvinden, wellicht zien we je dan. Wij zoeken nog recreatie
entertainers in de volgende periodes:
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

30 april tot 8 Mei
12 Mei tot 16 Mei
21 Mei tot 24 Mei
10 Juli tot 21 Augustus

Mail snel naar rowananimatie@gmail.com met een goede motivatie
en een Up to date Curriculum vitae.
Camping Oriental.

