
Onderhoudsmedewerker Chaletpark de Paddock 

 

De werkgever; 

Kampeer en Chaletpark De Paddock is een ruim opgezet vakantiepark met vaste kampeerplekken en 

chalets die verhuurd worden. Het park wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar. Het is de 

bedoeling dat het park zich de komende 2 tot 5 jaren gaat ontwikkelen naar een vakantiepark met 

alleen maar verhuurbare en particuliere vakantiehuizen 

De Paddock ligt net buiten Baarle-Nassau op de weg naar Chaam en is makkelijk bereikbaar. Er is een 

bushalte voor de ingang. 

 

De functie: 

De huidige Onderhoudsmedewerker gaat binnen kort met pensioen. Daarom wordt op korte termijn 

een vervanger gezocht die kan worden ingewerkt.  De vaste medewerker blijft tot 02 september 

2022 in dienst en zal de nieuwe medewerker gaan begeleiden en inwerken. 

Bij deze functie horen de volgende taken; 

- Alle taken die horen bij het onderhoud van groen zoals snoeien, maaien, blad ruimen en 

aanplanten. Hierbij worden ook machines gebruikt. De nieuwe medewerker wordt geleerd 

hiermee om te gaan. (Elektrische golfkar, tractor, grasmaaier, motorzaag) 

- Schoonhouden en opruimen van het terrein. 

- Eenvoudige technische reparaties en gasten evt. helpen bij het aan- of afsluiten van 

apparaten. 

- Afsluiten en afbouwen van opgekochte caravans van eigenaren die het park verlaten en 

helpen bij het op transport zetten van de caravans. 

Er wordt ruim de tijd genomen om de kandidaten te begeleiden en op te leiden.  

 

De kandidaat: 

Werkfitte kandidaten die interesse hebben in groenonderhoud of tuinieren zijn van harte welkom. Je 

moet het leuk vinden om een heel jaar door veel buiten te werken om het park netjes te houden. Er 

is veel afwisseling. 

Een rijbewijs B is mooi meegenomen. (Geen harde eis) 

De werkgever wil graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en heeft belangstelling 

voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking of indicatie 

banenafspraak. Reguliere kandidaten worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

Om een goed beeld te krijgen van het park en de werkzaamheden is ruimte om de werkzoekende 

rond te leiden op het park. Zowel individueel als in een groep. 

Meer info via Wil Hermens; mbo. 06 – 52 33 05 19 


