
Wil jij werken in een vakantiesfeer? 
 

 
Vakantiepark Ackersate is een plek waar van alles te beleven 
is. Een prachtig park gelegen aan de rand van de Veluwe: 
Voorthuizen. Wij bieden kampeerplaatsen, bungalows, 
stacaravans, luxe tentvilla’s en sinds dit jaar ook 
vakantievilla’s! Vakantiepark Ackersate is een ANWB 5-sterren 
TopCamping en heeft verschillende faciliteiten. Speeltuinen, 
sportvelden, een overdekt zwembad met twee gave glijbanen, 
een vakantiewinkel, snackbar en een eigen restaurant ‘Het Karrewiel’. Om het voor onze 
gasten een plezierig verblijf te laten zijn werken wij met een team van enthousiaste en 
gastvrije medewerkers die weten waar ze het over hebben. Kom jij ons team versterken? 
 
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar: 
 

Medewerkers (m/v) team zwembad  
 
Dit ben jij: 
Jij bent spontaan, gastvriendelijk, zelfstandig en hebt een flexibele instelling. Je zet je 
helemaal in om het onze vakantiegasten zo plezierig mogelijk te maken. Jij bent niet bang 
om jongeren aan te spreken op wat niet mag, zodat het ook voor onze andere gasten 
plezierig zwemmen is. Als er echt nood is spring jij zonder nadenken het water in. Veel 
schoonmaken, ijsjes verkopen en andere werkzaamheden doe je er met veel plezier bij. 
Kortom jij ziet waar er werk is en pakt dit met beide handen aan. 

 In het voorseizoen ben je minimaal 1 dag in het weekend beschikbaar 

 Tijdens de schoolvakanties ben je minimaal 3 weken aaneengesloten beschikbaar. 

 Je bent woonachtig in de buurt van Voorthuizen en hebt eigen vervoer. 

 Je bent minimaal 18 jaar  
 
Dit bieden wij: 

 Een leuke job, deels op afroepbasis 

 Afwisselende werkzaamheden in het zwembad 

 Werken in het weekend en tijdens de vakanties 

 Flexibel inzetbaar, werktijden in overleg 
 
Heb jij zin in een leuke vakantiebaan en herken jij je in dit profiel? 
Mail dan je gegevens en neem contact met ons op! 
 
Vakantiepark Ackersate 
Harremaatweg 26 
3781 NJ Voorthuizen 
Tel: 0342-471274 
info@ackersate.nl 
www.ackersate.nl 
www.facebook.com/ackersate 
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