
 

 

 

 

 

 

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR KAMPEERTERREIN STORTEMELK 

Stichting Rekreatiebelangen Vlieland exploiteert op Waddeneiland Vlieland kampeerterrein Stortemelk en 24 
vakantiehuisjes in bos en duin. Het kampeerterrein beschikt over centrumgebouw De Bolder - met een 
uitgebreide horeca-afdeling en een grote podiumzaal - en over een eigen supermarkt. In De Bolder vinden 
tijdens de zomermaanden veel activiteiten plaats op het gebied van muziek en theater. Het kampeerterrein ligt 
in de duinen langs het Noordzeestrand en in de zomerperiode verblijven er meer dan 3.000 gasten op het 
terrein. 

Het bestuur van de Stichting zoekt ter ondersteuning van de directeur een enthousiaste            

adjunct-directeur 

voor ongeveer 38 uur per week, vanaf het voorjaar van 2020. 

Functieomschrijving: 

Je assisteert de directeur bij een goede bedrijfsvoering, de inzet van medewerkers, het contact met de lokale 

overheid en het zorgdragen voor een optimale vakantiebeleving van en dienstverlening aan onze gasten. 

Je hebt managementervaring in een grotere organisatie. Werkervaring op een grote camping met diverse 
voorzieningen, zoals horeca en supermarkt, is een pre.  
Je hebt een grote affiniteit met duurzaamheid. 
Je bent actief in en hebt visie op het organiseren van diverse zaken op het gebied van recreatie in het algemeen 
en van muziek en theater. 
Je werkt het hele jaar rond en zo nodig tijdens de openingstijden van het kampeerterrein in de weekenden en 
de avonduren. 
Je werkt in het vakantieseizoen met een grote groep jonge vakantiewerkers en buiten het seizoen in een 
relatief klein team van vaste medewerkers. 
Je bent bereid om je op Vlieland te vestigen. 
 
Functie-eisen: 
HBO werk- en denkniveau 
Sterke, vriendelijke en innemende persoonlijkheid 
Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden 
Stressbestendigheid 
In het bezit zijn van sterke contactuele eigenschappen 
Goed kunnen plannen, improviseren en organiseren 
Flexibiliteit 
Openstaan als aanspreekpunt 
Coachend kunnen werken 
 
Het salaris is conform schaal 8 van de CAO verblijfsrecreatie. 
 
Meer informatie over kampeerterrein Stortemelk kun je vinden op www.stortemelk.nl 
 
Ben je geïnteresseerd in deze mooie en afwisselende baan? Stuur dan voor 27 januari 2020 een reactie naar 

jv@stortemelk.nl, ter attentie Jan van der Veen, directeur van Stichting Rekreatiebelangen Vlieland. 
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