
 

 

 
 

EEZZ IS OP ZOEK NAAR JOU! 
Vakantiewerk 

 
Ben jij die gezellige, spontane en klantgerichte medewerker of medewerkster die op zoek is naar een 
baan in de recreatiebranche? Lees hieronder dan zeker even verder, want dan hebben wij bij EEZZ de 
ideale baan voor jou!  
 

EEZZ, wat is dat?  
 
Wanneer je gaat werken voor EEZZ, ga je werken in een snel groeiend en dynamisch bedrijf dat 
gevestigd is in Landgraaf. EEZZ is de schakel tussen de campingeigenaar, de particuliere verhuurder 
van een vakantieaccommodatie (bijvoorbeeld een stacaravan of een chalet) en de gast. Wij zorgen 
ervoor dat de gasten een geweldige vakantie ervaren en ontzorgen hierbij de verhuurder en de 
eigenaar van het vakantiepark.  
 
Praktisch betekent dit dat wij ervoor zorgen dat de accommodaties verhuurd worden, zorgen wij 
voor de promotie van de accommodaties en zorgen we dat de online verhuur soepel verloopt. Daar 
stoppen we echter niet, want ook op de vakantieparken zorgen we ervoor dat alle verhuur op 
rolletjes loopt, dat de accommodaties tussen de verschillende verhuren door schoongemaakt 
worden en dat eventuele problemen bij of met accommodaties snel worden opgelost.  
Omdat EEZZ zo hard groeit zoeken we jou, zodat jij ons bij onze werkzaamheden kunt ondersteunen.  
 
 

Wat ga je doen?  
 
Wanneer je voor EEZZ gaat werken, ga je aan de slag op het kantoor in Landgraaf. Daar ben jij 
allround inzetbaar. Onder jouw werkzaamheden zullen onder andere de volgende taken vallen:  
 
- Uitgifte en klaarmaken van tourcaravans 
- Mails van (toekomstige) gasten & klanten beantwoorden 
- Storingen bij accommodaties oplossen of ervoor zorgen dat ze worden opgelost 
- Het ontvangen van gasten op kantoor 
- Controles van accommodaties in de buurt 
- Verhuurders en gasten te woord staan 
- Ondersteuning van de directie 
-       Alle voorkomende werkzaamheden 
- Het verwerken van pakketten 
 
Dit zijn zomaar enkele van jouw taken. Zoals je ziet is het een zeer afwisselende baan, waarin we van 
je vragen om goed te kunnen multitasken en in te springen op de lopende zaken. Bij EEZZ is geen dag 
hetzelfde! 
 
  



 

 

 
 

Wat vragen we van jou?  
 
Als wij de ideale medewerk(st)er voor ons mogen uittekenen, dan ben jij in de eerste plaats erg goed 
met gasten. Je bent vriendelijk en spontaan en goede service verlenen staat bij jou altijd op de eerste 
plaats. Je hebt een goed probleemoplossend vermogen en zelfstandig werken is voor jou geen enkel 
probleem. Je steekt graag de handen uit de mouwen. 
 
Je bent flexibel inzetbaar en spreekt en schrijft foutloos Nederlands. Iemand die ook Duits spreekt 
heeft bij ons een streepje voor, in verband met de Duitse gasten die regelmatig bij ons boeken.  
 

 
Wat kun je van ons verwachten?  
 
Wanneer je bij EEZZ komt werken, dan ga je werken in ons gezellige kantoor in Landgraaf. We 
hebben heerlijke koffie, maar als je liever een lekkere kop thee drinkt is dat natuurlijk ook prima.  
Wij bieden je een functie (uren in overleg mogelijk) met een salaris conform de CAO recreatie. 
 

Interesse?  

Zie jij het wel zitten om voor EEZZ te komen werken? Dan zien wij graag zo snel mogelijk jouw 
sollicitatie in onze mailbox verschijnen. Je kunt je motivatiebrief en CV mailen naar 
werken@eezz.nl. Vermeld in het onderwerp: “sollicitatie vakantiewerk ”. 
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