
 
 

 
Medewerker receptie voor 36-38 uur per week 
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie in een jong en enthousiast 
team? Stop met zoeken! 
 
Iedereen kijkt uit naar zijn vakantie. Dat kan een verre reis zijn, maar ook een 
gezellig weekendje weg in eigen land. Voor ons is vakantie echter veel meer 
dan dat, want vakantie is ook ons vak. Vakantiepark Westerbergen is een 
middelgroot familiebedrijf, gelegen in het zuidwesten van Drenthe tussen de 
plaatsen Meppel en Hoogeveen. Het vakantiepark beslaat in totaal 50 hectare 
en bestaat uit een bungalowpark met 175 bungalows en een camping met 
ruim 350 toeristische plaatsen, chalets, stacaravans, kampeerbungalows, 
safaritenten, luxe plaggenhutten, groepsverblijf én een boomhut. Uiteraard is 
het park voorzien van tal van faciliteiten en activiteiten om onze gasten een 
echt vakantiegevoel te bieden. Het park is 365 dagen per jaar geopend. 
 

Functieomschrijving 
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie en een jong team? Stop met 
zoeken! Westerbergen is op zoek naar een enthousiaste receptionist(e) om 
het team op de receptie te versterken. Een onvergetelijke vakantie op 
Westerbergen begint en eindigt bij de receptie. Jij bent samen met je collega's 
het aanspreekpunt voor de gasten op het park. Naast deze taak ben je mede 
verantwoordelijk voor het verwerken van reserveringen en boekingen. Je 
speelt in op de behoefte van de gast en je hebt een hoog 
verantwoordelijkheidsgevoel. Geen dag is hetzelfde, en geloof ons, dat maakt 
het extra leuk! Het betreft geen tijdlijk contract maar een jaarrond functie 
 
  

Functie-eisen 
Jij bent representatief, hebt een positieve instelling en bent flexibel ingesteld. 
Wij verwachten dat je minimaal beschikt over een afgeronde MBO-3 diploma. 
Daarnaast ben jij: 

• Efficiënt en een teamplayer 
• Commercieel ingesteld 
• Accuraat en verantwoordelijk 
• Gastvrij en gedreven 
• Je gaat discreet om met alle informatie 

 
Tot slot verwachten wij dat je de naast de Nederlandse taal ook kennis hebt 
van de Duitse en Engelse taal. 
 

Wij bieden  
Westerbergen biedt je een uitdagende baan van 36-38 uur per week in een 
enthousiast team, er heerst in het team een prettige en informele werksfeer.  
 



 
• Salaris volgens cao recreatie 

• Flexibele werktijden 

• Je start met een jaarcontract 

• 25 vakantiedagen 

• Een mooie korting in ons restaurant 
 

Solliciteren 
Zie jij het zitten om je steentje bij te dragen aan het vakantieplezier van onze 
gasten? Dan ontvangen we graag je sollicitatiebrief. Stuur je motivatie waarin 
duidelijk naar voren komt dat jij affiniteit hebt met de recreatiebranche naar 
Martijn Meppelink, martijn@westerbergen.nl. Graag ontvangen we hierbij je cv 
met pasfoto.  
 
Heb je vragen? Aarzel niet en stuur een e-mail naar martijn@westerbergen.nl 
of bel 0528 25 12 24. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
Een tip voor een nieuwe collega wel. 
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