
 
 

 
Medewerker recreatie (m/v)  
In vakantie- en speciale perioden 
 
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. 
 

Jouw functie 
Ons recreatieteam (via Recrateam) zorgt ervoor dat gasten van ons park een 
onvergetelijke vakantie beleven. Het team op Westerbergen organiseert 
daarom in vakantie- en speciale perioden 7 dagen per week allerlei 
activiteiten, zodat de gasten de vakantie van hun leven krijgen. Het 
programma op ons park is speciaal voor ons geschreven. De activiteiten zijn 
over de hele dag verspreid, dus je werkt ook ’s avonds. Het is de 
verantwoordelijkheid van het team om een goede planning te maken, zodat 
iedereen zijn uren genoeg compenseert. 

 
Dit breng je mee 
De ideale recreatiewerker bestaat niet. Gelukkig hoef je dat ook niet te zijn, 
want een goed recreatieteam is een team waarin teamleden elkaar aanvullen. 
Houd je bijvoorbeeld erg van sport, maar zie je theater spelen minder zitten, 
dan kun je dus ook gerust reageren. Bovendien geven sommige bedrijven juist 
een voorkeur voor sporters aan. Ook als je bijvoorbeeld beter met kleine 
kinderen werkt dan met tieners, ben je zeer welkom. Wij maken de juiste 
match tussen jou en een bedrijf. Wel zul je je in een aantal van de 
onderstaande eigenschappen moeten herkennen. Als je je in de meeste 
punten herkent, ben je geschikt voor recreatiewerk: 
 creatief 
 enthousiast en gemotiveerd 
 graag met mensen werken 
 entertainen 
 een teamplayer 
 theater durven spelen 
 het mensen naar de zin willen maken 
 sportief 
 de handen uit de mouwen willen steken. 



 
 
 
 
 
 
Naast deze eigenschappen, moet je je ervan bewust zijn dat je het 
visitekaartje van het bedrijf bent. Dit is erg leuk, want je wordt overal herkend. 
Je krijgt vaak complimentjes en tekeningen en als het goed is, willen mensen 
graag terugkomen als ze zeker weten dat jij er ook bent. Aan de andere kant 
moet je je er wel steeds van bewust zijn dat iedereen je kent. Dus hoe slecht 
je humeur ook is…zet altijd je ‘vakantiepark-smile’ op. 
 

Solliciteren 
Zie jij het zitten om je steentje bij te dragen aan het vakantieplezier van onze 
gasten? Dan ontvangen we graag je aanmelding. Solliciteren kan via de 
website van Recrateam, het bedrijft dat het recreatiewerk op ons park 
organiseert. Kijk daarvoor op www.recrateam.nl 
 
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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