
Vacature: Medewerker receptie (24-32 uur) 
 
Wie zoeken wij? 
Een onvergetelijke vakantie bij Vakantiepark en Marina Resort Leukermeer begint en eindigt bij jou als 
Medewerker Receptie. Als visitekaartje en aanspreekpunt van ons park geef jij iedereen een warm 
welkom en ben je het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. 
 
Noemen ze jou altijd het zonnetje in huis? Dan pikken wij graag wat van die positieve zonnestralen 
mee. Jij wordt vrolijk van blije gasten. Daar doe je graag een stapje extra voor en dan het liefst in een 
team dat net zo enthousiast en gedreven is als jijzelf. Dat komt goed uit, want wij delen jouw ambitie 
om de verwachtingen van onze gasten te overtreffen. En over ambitie gesproken, jezelf ontwikkelen 
en verder doorgroeien kan bij ons volop 
 
Werk je graag in een gezellig en zelfstandig team? En wil je werken op een 5-sterren vakantiepark in 
het mooie Limburg? Vakantiepark Leukermeer in Well (Limburg) is op zoek naar een enthousiaste, 
zelfstandige medewerker voor de receptie. Interesse? Lees hieronder dan snel meer: 
 
 
Wie zijn wij? 
Vakantiepark Leukermeer is een veelzijdig bedrijf gelegen op een schitterende plek in Noord-Limburg, 
direct gelegen aan het Leukermeer. Al ruim 35 jaar is Vakantiepark Leukermeer het leukste 
vakantiepark in Limburg. Een prachtige plek waar jong en oud zich vermaakt en geniet van een 
topvakantie.  

Je krijgt de kans om deel uit te maken van de opstart en opening van Marina Resort Leukermeer waar 
momenteel 132 luxe vakantiewoningen en 34 appartementen worden gerealiseerd alsmede een 
trendy nieuw horecagelegenheid met prachtig uitzicht over het Leukermeer. 
 
 
Welke werkzaamheden ga je verrichten? 
• Verwelkomen van onze gasten 
• Inchecken, uitchecken en informeren van onze gasten 
• Beantwoorden en oplossen van vragen, meldingen en storingen 
• Maken van boekingen en reserveringen voor onze parkaccommodaties en faciliteiten 
• Beantwoorden van de telefoon 
• Op- en aanmerkingen van gasten neem je serieus en pak je gelijk op.  
• Verrichten van alle relevante administratieve handeling waaronder afsluiting kas 
 
 
Wat vragen wij van jou? 
• Goede beheersing van Nederlandse en Duitse taal 
• Een dienstverlenende en gastvrije instelling met een flinke dosis tact en discretie 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Je bent bereid om in de weekenden en soms ook avonden te werken 
• Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie of in bezit van een relevant MBO diploma 
 



 
 

Wat bieden wij jou? 
• Werken op het leukste vakantiepark van Limburg 
• Werken op een toplocatie 
• Een gezellige werksfeer met een leuk team 
• Ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling 
• Een zelfstandige baan binnen een succesvol en groeiend bedrijf 
• Reiskostenvergoeding 
• 25 vakantiedagen 
• Marktconform salaris volgens CAO Recreatie en vakantiegeld 

Indien je interesse hebt in deze mooie, uitdagende baan, stuur dan je CV met motivatiebrief op naar: 
beheer@marinaresortleukermeer.nl ter attentie van Anky Slegers. Wij laten zo snel mogelijk iets van 
ons horen. 
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