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Korte taakomschrijving  

“Medewerker Huishoudelijke Dienst” 
 

Inleiding:  
Jij bent een van de visitekaartjes van ons bedrijf. Jij bent diegene die samen met 
je collega’s zorgt voor het schoonhouden van de toiletgebouwen en de 
verhuurcaravans en -bungalows. Jij werkt dus mee aan het imago van het bedrijf. 
Als de toiletgebouwen en verhuurcaravans/-bungalows van het park er goed en 
schoon uitzien, zullen de reacties van gasten ook positief zijn. Wij verwachten van 
al onze medewerkers dat ze gastvriendelijk zijn.  

 
De belangrijkste taken van de huishoudelijke dienst zijn:  
- Schoonhouden toiletgebouwen  
- Schoonhouden bosgalows, verhuurcaravans en kampeerbungalows 
- Alle overige voorkomende werkzaamheden  

 
Periode 
1 april tot en met 31 augustus. Een paar medewerkers houden wij nog in dienst 
tot 31 oktober. 

 
Werkdagen:  
Iedere dag kan een werkdag voor je zijn. De werkdagen en –tijden worden 
onderling verdeeld tussen jou en je collega’s. 
In het voorseizoen (buiten de vakantieperiodes) gaat het voornamelijk om vrijdag, 
zaterdag, zondag en maandag. De werktijden variëren. 

 
Werktijden:  
Buiten schoolvakanties: Maandag en vrijdag wordt er meestal gewerkt van  
5.00-8.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn er diensten van 5.00-13.30 uur of korter.  
Bij wisselingen van huurobjecten zijn op maandagen en vrijdagen ook werktijden 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur mogelijk.  
In de vakantieperiodes: Dan zijn er verschillende diensten, dit kan zijn van  
5.00-8.00 uur, 5.00-9.00 uur van 5.00-13.30 uur, van 13.30-20.30 uur en bij 
wisseling van de huurobjecten van 10.00-15.00 uur. Juli en augustus worden er 
meer uren gemaakt dan het voorseizoen, gezien de bedrijfsdrukte. 
Piekdruktes zijn afhankelijk van de schoolvakanties. 
 
Kun je echter nooit om 5.00 uur beginnen, maar sta je open voor andere 
diensten, dan vernemen wij jouw reactie ook graag. 
 
Aantal uren dat je kunt werken is afhankelijk van je beschikbaarheid.  
In de weekenden, schoolvakanties en de ochtenduren kunnen de meeste uren 
gemaakt worden. 



 2 

 
Rooster: 
Iedereen werkt volgens rooster. Dit wordt ongeveer 2 weken voordat een nieuwe 
maand begint, bekend gemaakt. Als je een bepaalde dag vrij wilt, kun je dit van 
tevoren vragen. Hier proberen wij rekening mee te houden. 
 

 
Wat moet je kennen en kunnen om dit werk te doen?  
Om bij onze huishoudelijke dienst te werken, heb je geen specifieke opleiding 
nodig. Het is wel belangrijk dat je van aanpakken weet en dat je niet bang bent 
vies te worden. Daarbij moet je je ook houden aan de door ons gestelde 
veiligheidseisen. Tijdens de schoolvakanties is het heel druk op het park. Je werkt 

dan ook onder tijdsdruk, ook dan moet je goed kunnen functioneren.     

 
Kernwoorden medewerker huishoudelijke dienst: 
Vriendelijk – Aanpakker – Stressbestendig – Zelfstandige werker maar ook een 
Teamplayer - Collegiaal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Helden, januari 2019 


