
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.  
Voor Restaurant het Karrewiel zoeken wij een kok voor de  bereiding en kwaliteit van 
lunchgerechten en à la carte gerechten. Kom jij ons team versterken? 
 
Wij zoeken voor Restaurant Het Karrewiel:  
 

Een kok (m/v)  
 
Dit ben jij: 

• Jij bent minstens 21 jaar; 

• Jij bent in bezit van het betreffende diploma; 

• Jij bent bekent met allergenen en de HACCP wet- en regelgeving; 

• Jij bent flexibel, een teamplayer, klantvriendelijk, stressbestendig en hebt een open uitstraling; 

• Jij hebt passie voor koken; 

• Jij hebt een flexibele werkhouding ook met betrekking tot werkuren; 

• Jij bent beschikbaar in weekenden, schoolvakanties en op feestdagen; 

• Jij neemt geen vakantie in de hoogseizoenperiodes. 
 

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

• 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/

