Vacature Hoofd Dienst Beheer Terrein en Gebouwen (DBTG)
Stortemelk Vlieland
voor 38 uur per week, salaris conform de CAO recreatie
Kampeerterrein Stortemelk beheert een circa 26 hectare groot kampeerterrein, bestaand uit natuurlijk
gevormde en parallel aan het Noordzeestrand liggende duinen. Op dit kampeerterrein zijn een 7-tal toilet
gebouwen en een hoofdgebouw met daarin een groot horecagedeelte, een snackbar, een professionele
podiumzaal, drie kantoren en een receptieruimte. Daarnaast zijn er een supermarkt, een personeelsgebouw
annex hostel, een dienstwoning met studio’s en een dienstwoning met appartementen op het terrein.
In het bosgebied, grenzend aan het kampeerterrein zijn momenteel 22 boshuisjes die Stortemelk exploiteert
en op de Ankerplaats 6 appartementen (drie rietgedekte 2-onder-1-kap vakantiehuizen). In de toekomst
zullen nog meer boshuisjes worden gebouwd.
In het vakantieseizoen worden de vaste medewerkers van de DBTG ondersteund door totaal zo’n 60 seizoenmedewerkers, veelal scholieren en studenten, die dan ook tijdelijk op Stortemelk verblijven. Het werken met
en aansturen en coachen van deze jonge medewerkers is mede een taak van het hoofd DBTG.
De veelomvattende en afwisselende werkzaamheden in combinatie met een jong en enthousiast team
zorgen voor een bruisende werkomgeving waar altijd wel iets te beleven valt.
De medewerker is verantwoordelijk voor het - op basis van een mede door hem- of haarzelf opgesteld
onderhoudsplan - laten onderhouden van het terrein en de gebouwen van kampeerterrein Stortemelk.
Hij of zij geeft daartoe leiding aan de medewerkers van de algemene dienst, technische dienst en schoonmaakdienst t.b.v. het realiseren van een geborgd proces van algehele en technische diensten, zodat de
gasten een optimaal verblijf hebben.
De medewerker kan oplossings- en resultaatgericht denken en heeft een ‘helikopterview’. Hij of zij heeft
ook regelmatig contact met leveranciers, installateurs, bouwbedrijven, schilderbedrijven etc. in verband
met (nieuw)bouw en te plegen onderhoud van het terrein en gebouwen. Het hebben van een rijbewijs is
een pre voor de functie van hoofd DBTG.
Ben je nieuwsgierig naar deze functie en wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Jan van der Veen via jv@stortemelk.nl.
Mocht deze functie je aanspreken, stuur dan vóór 1 februari 2022 een sollicitatie met CV naar
sol@stortemelk.nl.
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