
Camping en bungalowpark De Haeghehorst - Ermelo -  Veluwe 

VACATURE 

Ben jij bewust van wat kwaliteit betekent voor onze gasten en 

heb je oog voor detail? In deze functie bent verantwoordelijk 

voor de schoonmaak en het gereed maken voor verblijf van al 

onze verhuuraccommodaties en de algemene ruimtes.  

Werkdagen zijn in wisselende diensten van maandag tot en met 

zaterdag en af en toe een zondag. 

Fazantlaan 4 

3852 AM  Ermelo 

Haeghehorst.ardoer.com  

De Haeghehorst  

Telefoon:  

0341-553185 

E-mail: 

haeghehorst@ardoer.com 

Medewerker Huishouding 



Algemene informatie   

Ardoer camping en bungalow De Haeghehorst 

 

 

Ardoer Camping en Bungalowpark De Haeghehorst in Ermelo is een fijne  

camping op de Veluwe. Beleef het waterplezier in het verwarmde  

binnenzwembad met 45 meter lange glijbaan en buitenzwembad, ervaar het  

gemak van de kleine speeltuinen op het kampeerterrein en het eindeloze  

speelplezier op de air-trampoline en het sport- en tennisveld. In de  

schoolvakanties verzorgt de organisatie TOP Recreatie een veelzijdig  

animatieprogramma. Van knutselen tot spooktocht. Van samen een film maken 

tot roofvogelshow.  

Wekelijks is er een Haeghehorst Highlight in de schoolvakanties. 

 

Op camping De Haeghehorst kampeer je op goede comfortplaatsen met een gratis  

WIFI-account: rustig gelegen met meer privacy, op een gezellig kampeerveld met 

speelgelegenheid of dichtbij een van de sanitairgebouwen. De sanitairgebouwen zijn 

ook voorzien van sanitair voor de kinderen. Kinderen wanen zich hier in de wondere 

onderwaterwereld of in het kleurrijke circus. Of kies je een verhuuraccommodatie? 

Van luxe chalet tot wellnessbungalow met jacuzzi en spa, Veluwse Woodlodge of luxe 

Gezinssuite. 

 

De Haeghehorst in Ermelo is het vertrekpunt voor fietstochten over de eindeloze  

Veluwe, maar ook op de camping zelf zal u niets ontbreken. De camping heeft diverse 

faciliteiten als een tennisbaan en airtrampoline en een multifuntioneel sportveld. Voor 

de waterliefhebber is er een overdekt- en buitenzwembad met peuterbaden. Nieuw is 

de spectaculaire familieglijbaan bij het buitenbad. Maar ook Strand Horst ligt op  

fietsafstand. 

 

Samen genieten, fijne vakantiemomenten beleven en mooie vakantieherinneringen  

bewaren. 



Formulier functieprofiel schoonmaak 

Per 2018 

 

Naam van de functie  

Medewerker schoonmaak  

 

Plaats in de organisatie 

Rapporteert aan of werkt onder leiding van directie 

 

Organisatieschema 

Directie 

Receptie Horeca  Schoonmaak  Technische Dienst  R-team 

Zwembad- en terreinonderhoud 

Doel van deze functie:  

Het uitvoeren van alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden in en bij de verhuurbungalows en –chalets. 

 

 

Karakteristieken 

 

Aard van de functie 

Schoonhouden verhuureenheden: bungalows, chalets, tenten en overige verhuurobjecten en  beglazing. 

 

Hoe vaak wisselen de taken elkaar af 

Continu schoonmaakwerkzaamheden, afhankelijk van het gastenbestand en periode van het jaar op vrijdag en 

maandag. 

 

Komen meer dan normale accuratesse of bezwarende tijddwang voor 

Piekaanbod van gasten kan tijddwang bezorgen. 

  

Welke (voor)opleiding is vereist 

Geen specifieke opleiding. 

 

Welke aanvullende eisen (cursussen e.d.) worden gesteld 

Geen aanvullende eisen. 

 

Op welke wijze moeten ontwikkelingen op vakgebied worden bijgehouden:  

Kontakten met collega’s. 

 

 



Werkwijze 

 

Door wie of waardoor wordt de tijdsindeling tijdens het werk bepaald 

Opdrachten van directie of beheer via de receptie. 

 

Op welke wijze en in welke mate wordt toezicht uitgeoefend 

Direct/indirect, niet permanent aanwezig. Steekproefsgewijs. 

 

Wat zijn de moeilijkste aspecten van het  werk 

Het correct werken “met een glimlach” onder het oog van de gast. De eventuele tijdsdruk. 

Welke vaardigheden zijn hierbij nodig 

Gastgerichtheid, dus sociale vaardigheid en correct woordgebruik. Werkzaamheden goed plannen. 

 

In welke situatie wordt er teruggevallen op de leiding 

Bijna altijd als zich iets voordoet dat afwijkt van de normale gang van zaken, waarbij hulp nodig is om  

zodoende arbeidstijd te verkorten. 

 

Met wie en hoe vaak worden binnen de organisatie voor het werk noodzakelijke contacten  

onderhouden 

Directie en beheer of receptie over dagelijks werk of over storingen of defecten. 

 

Aan hoeveel mensen wordt sturing of leiding gegeven 

N.v.t. 

 

 

Zakelijk risico 

 

Met wie en hoe vaak worden buiten de organisatie voor het werk noodzakelijke contacten  

onderhouden 

Correct en gastvrij te woord staan van gasten en doorverwijzen naar receptie. 

 

Welke schade kan er optreden als gevolg van onoplettendheid of fouten in de uitoefening van de  

functie 

Bijv. tijd- en geldverlies, daardoor irritatie en verlies van gasten. Verder kan het leiden tot vertraging 

 

Hoe worden die eventuele fouten en of onoplettendheden voorkomen of ontdekt 

Door zelfcontrole en controle door beheer of anderszins. 

 

Worden er geheimhoudingseisen aan de functie gesteld 

Ja, bedrijfsgegevens niet naar buiten brengen en privacy beschermen. 

 



Werkomstandigheden 

 

In welke omgeving worden de werkzaamheden uitgevoerd 

In en om verhuurbungalows en chalets. 

 

Zijn er elementen die het werk lichamelijk zwaar maken  

Er is sprake van wisselende omstandigheden: binnen en buiten, lopen en staan, bukken en tillen.  

 

Overige informatie 

 

Is er nog sprake van andere voor de functie belang zijnde informatie 

Geen omgang met gasten in vrije tijd op het terrein. 

 

datum: 

 

voor akkoord:                                                           voor akkoord: 


