
Over Camping Domaine de Bocq 
In de afgelopen jaren hebben we het aantal bezoekers flink toe zien nemen. Hierdoor is er extra ruimte voor 
uitbreiding in ons team vrij gekomen en zijn we dus wellicht op zoek naar jou! De camping is een welbekende 
outdoor camping in de omgeving en wordt geëxploiteerd door Rocks ’n Rivers. Voor jong en oud worden er 
diverse activiteiten aangeboden in de omgeving.  
 
Naast de outdoor kant van de camping beschikken we ook over een leuk horecagedeelte. In dit café – restaurant 
bieden we een heerlijk kopje koffie in de ochtendzon aan of heerlijk lokaal speciaalbier met een lekkere bitterbal 
in de middag. Daarnaast verzorgen we gebak, lunch of een lekkere borrelplank. In de zomervakantie komen er 
iedere dag chef-koks koken. Daarnaast komen de chef-koks de rest van het hoogseizoen iedere weekenddag.  
 
Wij zijn op zoek naar iemand in de functie:  

Verantwoordelijke Receptie / Horecamedewerker  

Wat houdt het werk in? 
We kunnen de functie onderverdelen in twee verschillende hoofdlijnen. Je zult verantwoordelijke zijn voor zowel 
het receptie, als horecagedeelte. Het inchecken, uitchecken en bijhouden van administratieve werkzaamheden 
zijn taken waar je voornamelijk mee bezig zult zijn. Daarnaast wordt je eindverantwoordelijke voor het cafe’- 
restaurant gedeelte. In beide gevallen zul je samenwerken met de medewerkers van Rocks ’n Rivers. Dit zijn de 
werknemers die bovenstaande taken afgelopen jaren hebben uitgevoerd.   
 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

• Aansturen van het horeca en receptieteam  

• Inchecken/uitchecken van klanten 

• Campinggasten hulp verlenen bij vragen 

• Het bijhouden van administratieve werkzaamheden 

• Barwerkzaamheden 

• Het verzorgen van broodservice / lunch / diner  

Wat bieden wij jou? 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder diverse opleidingsmomenten 

• Een verloning volgens de CAO Dagrecreatie 

• Leuke borrels en personeelsactiviteiten 

• Kost- en inwoning op Camping Domaine du Bocq 

• Een leuk en actief instructeursteam als collega’s  

• Seizoen contract 01-03-2023 / 01-11-2023 

Wij zoeken iemand die: 

• Enthousiast, gemotiveerd en zelfstandig is 

• Zelfstandig, gedreven en nauwkeurig werkt 

• Ervaring heeft met de horeca en receptie 

• Een teamspeler is en leidinggevende kwaliteiten heeft 

• Flexibel is in werkuren en werkzaamheden 

Spreekt dit je aan? 

• De combinatie van horeca en receptie als verantwoordelijke in een fantastische omgeving 

• Outdoor in volle levendigheid om je heen hebben 

Neem dan snel contact op met onze organisatie en vraag naar een van onze contactpersonen. 

Jaap de Groot: jaap@rocks-n-rivers.nl 
Martijn van Gool: martijnvangool@rocks-n-rivers.nl  
Voor telefonisch contact bel naar: 013-4690460 

•  
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