
Ben j� graag met je handen bezig en wil je werken in een jong en dynamisch team? Lees dan vooral
even verder want wellicht hebben w� dan de perfecte vacature voor jou! 

Wie ben j�? 
J� bent een gezellig, enthousiast, collegiaal persoon dat graag de handen uit de mouwen steekt en
twee rechterhanden heeft? Draai j� je hand niet om voor het vervangen van een vloertje of het
wisselen van een geiser? Dan ben j� degene die w� zoeken! 

Wat we van jou verwachten? 

-       Je neemt zelf initiatief 
-       Je kunt zelf je dag inplannen met verschillende werkzaamheden die verricht moeten worden. 
-       Je spreekt Nederlands en Duits
-       Je bent in het bezit van een r�bew�s B
-       Geen 9 tot 5 mentaliteit
-       Je beschikt over een goede technische kennis
-       Je kunt goed omgaan met diverse gereedschappen
-       Je kunt goed zelfstandig werken
-       Je bent compatible met het team

Hier b� EEZZ is er geen een dag hetzelfde en ben je iedere dag met nieuwe dingen bezig! Er is hier
alt�d genoeg te doen! Je zult je daarom b� ons in het team geen seconde vervelen! 

Daarnaast z�n we een hecht en gedreven team waarb� er alt�d ruimte is voor een gezellig
babbeltje. 

Jouw werkzaamheden:
Als medewerker technische dienst heb je natuurl�k een eigen takenpakket waarmee je dagel�ks
aan de slag gaat. Een aantal van de dagel�kste taken z�n: 

-       Toercaravans onderhouden en kleine reparaties uitvoeren 
-       De inname en uitgifte van toercaravans
-       Onderhoud in en rondom het bedr�fspand en de loods
-       Het b�houden en organiseren van de voorraden en ruimtes
-       Kleine technische handelingen en reparaties b� onze brasserieën en het oplossen van
storingen
-       Montage klussen op locatie, b�voorbeeld het vervangen van een kraan op een vakantiepark of
het aan- en afsluiten van een chalet op een camping. 

Technische-dienst topper gezocht 



Wie z�n w�? 
EEZZ is een jong en dynamisch bedr�f dat wordt gerund door een jong en gedreven team. Het
team van EEZZ is hecht en werkt nauw met elkaar samen door middel van het hanteren van korte
l�nen tussen de verschillende bedr�fslagen. 

EEZZ fungeert als de schakel tussen eigenaar en gast op vakantieparken en campings. Dit zorgt
ervoor dat het huren van de accommodaties voor de gasten soepel verloopt en dat de eigenaren
worden ontzorgd en geen omk�ken hebben naar hun accommodatie als het gaat om promotie en
verhuur. W� verzorgen namel�k de verhuur van de vakantiewoning van A tot Z! 

Ook leveren w� onderhouds- en servicepakketten voor de eigenaren. Zo zorgen w� ervoor dat de
accommodatie wordt gereinigd na elke boeking en leveren w� ook andere optionele diensten aan
de eigenaren van de accommodatie.

We z�n een klein en gezellig team en organiseren samen dan ook graag regelmatig een gezellige
vr�dagmiddagborrel of een andere leuke eetgelegenheid in het team. Daarnaast drinken we graag
een bakje koffie, chocomel of thee. Als echte koffie lovers hebben we dan ook fantastische koffie
op kantoor! 
 
Hoe ziet een werkdag eruit b� EEZZ? 
De dag begint alt�d om 08:30 b� ons op kantoor met een lekkere kop koffie en een gezellig
praatje. Daarna is het dan ook wel echt t�d om aan de slag te gaan. Mocht je tussendoor vragen
hebben dan kun je deze via onze groepsslack natuurl�k even doorsluizen of even snel het kantoor
op komen wandelen. 

Om 12:00 hebben we de gezamenl�ke lunchpauze waarb� we met z’n alle lunchen aan de grote
tafel tot 12:30. Daarna wordt er nog even hard doorgewerkt tot sluitingst�d. 

Wel is het belangr�k dat je geen 09:00 tot 17:00 mentaliteit hebt aangezien we in de drukke
periodes langere dagen hebben. 

Interesse gewekt? 
Solliciteer dan snel via werken@eezz.nl of bel naar: +31 (0) 88-600 3210

Uren: 
Parttime of fulltime, uren in overleg is mogel�k. 

Salaris: 
Conform de cao-recreatie en toerisme tussen de 13 – 14 euro per uur. 
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