
Wil jij werken in vakantiesfeer? 
 

 
Vakantiepark Ackersate is een plek waar van alles te beleven is. Een prachtig park 
gelegen aan de rand van de Veluwe: Voorthuizen. Gasten kunnen bij ons komen 
kamperen of verblijven in een (luxe)accommodatie. Vakantiepark Ackersate is een 
ANWB 5-sterren TopCamping en heeft veel verschillende faciliteiten: speeltuinen, 
een sportveld, een buiten- en binnenzwembad met gave glijbanen, een vakantiewinkel, snackbar en 
een twee restaurants: restaurant ‘Het Karrewiel’ en restaurant ‘De Bijenkorf’. Om het voor onze gasten 
een plezierig verblijf te laten zijn werken wij met een team van enthousiaste en gastvrije medewerkers 
die weten waar ze het over hebben. Kom jij ons team versterken? 
 
Als medewerker in de technische dienst ben je werkzaam over het gehele vakantiepark. Je bent 
voornamelijk buiten bezig en hebt zin om alles aan te pakken. Samen met collega’s rond je grote en 
kleine projecten af. Soms moet je tussendoor een storing bij een gast oplossen.  

 
Wij zijn per direct op zoek naar:   
 

Een medewerker technische dienst (m/v)  
 
Dit ben jij: 

• Jij beschikt over afgeronde opleiding waarin technische vaardigheden aan bod zijn gekomen; 

• Jij hebt affiniteit met digitalisering (o.a. elektronische sloten); 

• Jij werkt graag buiten ongeacht het weer; 

• Jij bent flexibel, gastvriendelijk, hebt een open uitstraling; 

• Jij kunt goed werken in teamverband; 

• Jij steekt graag de handen uit de mouwen en bent een echte aanpakker; 

• Jij kunt per direct of op hele korte termijn bij ons beginnen met werken. 
 

Dit bieden wij: 
• Een uitdagende baan, uren in overleg; 

• Een baan waarin je zowel week als weekenddiensten draait; 

• Fijne collega's met wie je in een goede, informele sfeer samenwerkt; 

• Veel ruimte voor eigen initiatieven; 

• Kwaliteit is voor ons belangrijker dan leeftijd; 

• In eerste instantie een jaarcontract, maar het is onze bedoeling je uiteindelijk een vast contract 
aan te bieden. 

 
Heb jij zin in deze leuke baan en herken jij je in dit profiel?  
Mail dan je gegevens en neem contact met ons op! 
 
 
Vakantiepark Ackersate 
Harremaatweg 26 
3781 NJ Voorthuizen 
Tel: 0342-471274 
info@ackersate.nl 
www.ackersate.nl 

mailto:info@ackersate.nl
http://www.ackersate.nl/

