
 

Taverne Bij Ons Thuis van Recreatiepark ’t Zand 

De Horeca faciliteiten op Camping ’t Zand bestaan uit een gezellig Bruin café annex restaurant, 

buiten terras en cafetaria voor snacks en afhaalmaaltijden. In het hoogseizoen (van 1 april tot 1 

november) is de horecagelegenheid geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur (in het laagseizoen van 

10.00 uur tot 17.00 uur). 

Binnenkort start de bouw van een compleet nieuw paviljoen aan het water van twee verdiepingen 

met een buiten terras en ca. 150 plaatsen. Het nieuwe paviljoen wordt een volwaardig restaurant 

met afhaalmogelijkheden (voor campinggasten) en is voor iedereen bereikbaar door een nieuw aan 

te leggen weg en parkeerplaats.  

Het nieuwe paviljoen gaat werk bieden aan ca. 40 Fte’s. De verwachting is dat de bouw in november 

2022 zal worden opgeleverd. 

Op dit moment zijn er volop functie op de onderstaande afdelingen. De werkgever heeft ervaring 

met het coachen en begeleiden van kandidaten die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben 

of een arbeidsbeperking. Er is veel aandacht voor de medewerker en voor iedereen is er een 

inwerkprogramma met begeleiding. 

Voor de volgende functies zoekt men kandidaten: 

Bediening in het restaurant: 

- Taken: vooral het uitserveren van maaltijden en drankjes aan de gasten. 

Bediening en ondersteuning in het afhaalrestaurant/cafetaria: 

- Hier worden vooral snacks, ijs en meeneem drinks gemaakt en gekocht. 

- Taken: bestelling opnemen en afrekenen. Soft ijsjes en Slushpuppies maken. 

- Het is belangrijk dat je je niet gek laat maken en rustig blijft in een soms hectische en drukke 

omgeving. 

Pizza maker: 

- Op enkele dagen worden er ook pizza’s gemaakt, gebakken en verkocht. De kandidaat maakt 

zelf pizza’s volgens een bestaand recept met verse ingrediënten. De pizza bodem incl. saus 

vormen daarbij de basis. Je bakt de pizza zelf af in een aparte pizza oven. 

- Voorbereidende werkzaamheden; (mise en place). 

Medewerker spoelkeuken: 

- Hier worden alle borden, glazen en bestekken weer schoongemaakt met een schoonmaak 

machine. Als de machine klaar is laat je het krat uitdampen en zet je de schone pullen weer 

op zijn plaats. 

Ook voor ervaren frietbakker is er op dit moment een vacature. 

De Werkgever heeft ervaring met en staat zeer open voor kandidaten die wat verder van de 

arbeidsmarkt staan. Begeleiding en inwerkprogramma’s worden aangepast aan de competenties en 

behoeften van de kandidaat. 

Meer info of aanbieden kandidaten: Wil Hermens; 06-52330519;  wil@workin.nl  
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