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Animatie camping 
 
Als animator sta je, samen met een collega, in voor het verzorgen van de animatie op de 
camping voor kinderen tot 15 jaar.  
Je stelt samen met je collega-animator en in samenspraak met de animator-promotor een 
weekprogramma op.  
Je begeleidt samen met je collega-animator alle voorziene activiteiten en je zorgt dat de ter 
beschikking gestelde lokalen netjes blijven.  
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je bent vlot in de omgang 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Je beschikt over de nodige creativiteit 

 Je bent in staat om voor verschillende leeftijdscategorieën vrijetijdsactiviteiten te 
ontwikkelen en te begeleiden 

 Ervaring in de omgang met kinderen is onontbeerlijk 

 Kennis van EHBO strekt tot aanbeveling 

 Een attest als animator in het jeugdwerk strekt tot aanbeveling 

 Je bent beschikbaar van 5 juli tot en met 28 juli of van 28 juli tot en met 18 augustus 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 
 
Kassier(ster) bootverhuur 
 
Je staat in voor de verhuur van watersportmateriaal en voor het toezicht op het 
watersportmateriaal en de veiligheid op de recreatieplas.  
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Je bent vlot in de omgang, behulpzaam en beleefd 

 Voor de kasontvangsten ben je verantwoording verschuldigd aan de boekhouder 

 Je meldt dagelijks technische mankementen en oefent hier toezicht op uit 

 Je zorgt voor de netheid van het materiaal, de gebouwen en van de omgeving 

 Je kan zwemmen, een reddersbrevet strekt tot aanbeveling 

 Kennis van EHBO strekt tot aanbeveling 

 Je durft de handen uit de mouwen te steken 

 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand augustus 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kassier(ster)/onderhoud zwemzone 
 
Je staat in voor het toezicht, de ontvangsten en onderhoud van de zwem- en strandzone. 
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Voor de kasontvangsten ben je verantwoording verschuldigd aan de boekhouder 

 Je zorgt voor de netheid en het onderhoud van het terrein, materialen en loket 

 Je zal tevens toezicht uitoefenen op het gebruik van de speeltuin en technische 
mankementen aan speeltuigen melden 

 Kennis van EHBO en ervaring in de omgang met kinderen strekt tot aanbeveling 

 Je bent klantvriendelijk, beleefd, behulpzaam en eerlijk 

 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand augustus 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 
 
Kassier(ster) sport en spel 
 
Je staat in voor het verhuur van materialen en het toezicht aan de locatie sport en spel.  
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Je helpt bij het toewijzen, starten en parkeren van de skelters en minifietsjes 

 Je controleert het respecteren van de huurtijden 

 Je oefent toezicht uit op het gebruik van de klimrots, de skateramp, de trampolines 
en de minigolf 

 Je meldt dagelijks technische mankementen en oefent hier toezicht op uit 

 Voor de kasontvangsten ben je verantwoording verschuldigd aan de boekhouder 

 Je zorgt voor de netheid van het terrein, materialen en loket 

 Kennis van EHBO en ervaring in de omgang met kinderen strekt tot aanbeveling 

 Je bent klantvriendelijk, beleefd, behulpzaam en eerlijk 

 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand 
augustus.  

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet. 
 
Redder 
Je staat in voor de toezicht van de zwemmers in het zwembad of op de strand- en 
zwemzone. 
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Je beschikt over een erkend reddersbrevet en een bewijs van jaarlijkse bijscholing 

 Je zorgt voor het onderhoud van de kades en de zwembaden, het onderhoud van het 
strandsanitair en het strand 

 Je bent klantvriendelijk, beleefd, en behulpzaam 

 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand 
augustus. 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 



Veerman gaverveer 
 
Je verzorgt de rondvaarten van het Gaverveer voor groepen en voor individuele bezoekers. 
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Je staat in voor het onderhoud van de veerboot en meldt technische mankementen 

 Je bent vlot in de omgang en hebt geen schrik om je handen uit de mouwen te steken 

 Je bent klantvriendelijk, beleefd, en behulpzaam 

 Je kan zwemmen en een EHBO-opleiding strekt tot aanbeveling 

 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand augustus 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 
 
Medewerker technische ploeg 
 
Je staat mee in voor het groenonderhoud en de netheid van het domein. 
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je voert kleine klusjes uit 

 Je bent vlot in de omgang en hebt geen schrik om de handen uit de mouwen te 
steken 

 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand augustus 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 
 
Terreinwerker 
 
Je ondersteunt de medewerkers in het receptiekantoor van de camping. Je onthaalt klanten 
telefonisch of ter plaatse, je begeleidt kampeerders naar hun plaats, je doet controlerondes 
op de camping, je zorgt voor de inventarisatie van de bungalows. 
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Je hebt basiskennis van Office toepassingen 

 Je bent vlot in de omgang  

 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand augustus 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 
 
Poets/onderhoud 
 
Je staat mee in voor de netheid van het domein en in het bijzonder van het Gaversbad. 
 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je wordt voornamelijk ingezet in de poetsdienst van het Gaversbad, maar je kan ook 
op andere plaatsen worden ingeschakeld 

 Je kan zelfstandig werken maar je werkt ook prima in teamverband 

 Je bent vlot in de omgang en hebt geen schrik om de handen uit de mouwen te 
steken 



 Je bent beschikbaar tijdens een volledige maand juli of een volledige maand augustus 

 Je bent bereid om in shiften te werken 

 Je bent bereid om tijdens weekends en op feestdagen te werken 

 Je kan ook voor andere taken worden ingezet 


