
Stagiair(e) Techniek & Groen 
 

Bruis je van de energie, stroomt gastvrijheid door je bloed en ben je op zoek naar een superleuke 

stageplek op de receptie van het leukste vakantiepark in Limburg? Met supergezellige collega’s en 

altijd een vakantiegevoel? Dan zijn we op zoek naar jou als onze nieuwe stagiair receptie! 

 

Wie zijn wij 

Aan het Leukermeer ligt ons prachtige 5-sterren Vakantiepark Leukermeer en Marina Resort 

Leukermeer. Al ruim 35 jaar is Vakantiepark Leukermeer het leukste vakantiepark met camping in 

Limburg. Een prachtige plek waar jong en oud zich vermaakt en geniet van een topvakantie.  

 

Wat ga je doen? 

Je bent actief bezig met de uitstraling van het vakantiepark. Samen met je team help je bij het 
onderhoud van het park. Je hebt technisch inzicht en het werk biedt veel afwisseling. Zo verricht je 
alle voorkomende werkzaamheden op ons vakantiepark zoals: schoonhouden van het terrein, 
(periodiek) onderhoud plegen aan faciliteiten, storingen oplossen, onderhouden van groen en 
bijvoorbeeld het ophalen van bedlinnen. Maar ook sta je bijvoorbeeld in de kiosk om de watersport 
te verhuren of in het zwembad om toezicht te houden. Geen dag is hetzelfde en er is genoeg te 
doen! 
 
Je komt terecht in een jong en enthousiast team waar collegialiteit hoog in het vaandel staat en krijgt 
begeleiding van professionele mensen die graag hun kennis aan jou willen overdragen. Ook voor 
afstudeerstages bieden wij veel verschillende mogelijkheden! 
 

Je krijgt de kans om deel uit te maken van de opstart en opening van Marina Resort Leukermeer 

waar momenteel 148 luxe vakantiewoningen en 34 appartementen worden gerealiseerd alsmede 

een trendy nieuw horecagelegenheid met prachtig uitzicht over het Leukermeer. 

 

Wat vragen wij? 

- Je bent minimaal 16 jaar 

- Je bent representatief 

- Je bent enthousiast en gastvrij 

- Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden 

- Je kunt zelfstandig en in teamverband werken 

- Je bent stressbestendig 

- Je hebt geen 9-5 mentaliteit 

- Je volgt een relevante MBO opleiding 

- Duits is een pré 

 

 



Wat bieden wij jou? 

 

Werken in een vakantiesfeer bij een erkend leerbedrijf met gediplomeerde stagebegeleiders. Een 

afwisselende topstage op een fantastische locatie. Wij geven je veel zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid. Als stagiair heb je bij ons ruimte voor nieuwe ideeën en er zijn goede 

doorgroeimogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je bent in de natuur, ontmoet veel nieuwe 

mensen en maakt onderdeel uit van een hecht team van leuke collega’s op één van de gezelligste 

vakantieparken in Nederland. De mogelijkheid om op het park te verblijven tijdens de stage is 

bespreekbaar. Een opleidingsconforme stagevergoeding. Stage en duur van de stage in overleg. 

Interesse? Neem snel contact met ons op  

 

 

 


