Camping Medewerker

Bedrijfsprofiel:
Canvas Holidays heeft ruim 40 jaar ervaring in het selecteren van de beste
vakantieparken op de mooiste plekjes in Europa. De parken zijn met zorg geselecteerd
op basis van hoge kwaliteitseisen. Ze hebben van alles te bieden, zoals
zwemparadijzen met glijbanen (soms ook met sauna en jacuzzi), een bar, en
restaurant, winkels en een supermarkt. Er zijn faciliteiten als sportvelden, tennisbanen
en (midget)golfbanen. Op de meeste parken is kinderanimatie en zijn er sport en spel
activiteiten. Op de camping staan luxe stacaravans, bungalowtenten of chalets al
compleet ingericht klaar. Voor iedere gezinssamenstelling en ieder budget biedt Canvas
Holidays een geschikte accommodatie.

Functie:

Campingmedewerker

Omschrijving: Je verwelkomt in teamverband of zelfstandig, de klanten bij aankomst
en je geeft toeristische informatie en je verzorgt de administratie. Je bent de host(es)
van Canvas en je bent verantwoordelijk voor je eigen “straat” en hun bewoners.
Het onderhoud en de schoonmaak van de accommodaties is belangrijk en
behoort tot jouw taken. Denk aan luxe bungalowtenten en mobile homes. In
teamverband worden deze namelijk schoon opgeleverd, zodat jouw gasten zich direct
welkom voelen. Je draagt verder bij aan logistiek, planning, administratie, toeristische
informatie, receptie en facilitaire zaken.
Waar:

Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en Duinrell.

Wanneer:

Tussen half maart en eind september

Wat bieden ze:












Werkervaring in een internationaal Engelstalig team
Voorbereiding dag in Nederland
5 daagse training op hun trainingscomplex in Frankrijk (of training on site)
Je heenreis wordt vergoed. De terug reis ook(Als je het stage contract af maakt)
Je krijgt werkkleding
Huisvesting op het vakantiepark
Een gedegen praktijktraining en begeleiding
Taalportfolio met certificaat ( Cambridge ) na de stage is optioneel
Europass Mobiliteitscertificaat ( EU )
Goede stagevergoeding
Een unieke kans om je te ontwikkelen in het buitenland

Wat verwachten ze:



Je moet 18 jaar zijn tijdens de stage,
Je steekt graag de handen uit de mouwen







Je bent klantgericht
Je vind het leuk om met kinderen en gezinnen om te gaan,
Je bent een echte teamplayer
Je spreekt een aardig woordje Engels
Je bent Flexibel, gemotiveerd en breed inzetbaar

Welke afdelingen:
Alle opleidingen Toerisme, Horeca en Facilitaire dienstverlening, Commerciële
opleidingen, secretariële opleidingen.
Officiële erkenning:
De landelijke kenniscentra
Begeleiding:
Een workshop-dag (door Canvas en ETS) ter voorbereiding, gekwalificeerde
begeleiding op de werkplek. Regelmatig bezoek door Area Manager en vaak overleg
met je docent daar waar nodig. Duidelijke en snelle contactlijnen.
Overig:
De verschillende activiteiten doen een beroep op je zelfvertrouwen, zelfstandigheid,
teamgeest, improvisatietalent, leidinggevende capaciteiten en taalvaardigheid.
Extra:
Officiële erkenningen en certificeringen door ETS, Canvas en de Europass, een MBO
mobiliteitsdocument van de Europese Gemeenschap.
De mogelijkheid om na de stage deel te namen aan het Cambridge Language examen,
georganiseerd door de British Council in Nederland.
ETS
European Training School
Kerkstraat 12 4854 CE Bavel
Contact personen voor Canvas
Nancy Aarts
Nancy@european-training.com
Saskia Verhagen
Saskia@european-training.co m

