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Voorwoord  

Bent u 18 jaar of ouder en bent u klaar met uw studie? Of heeft u gewoon zin om tijdens de 
zomervakantie in het buitenland te werken? Dan bieden wij u nu de kans! U leert andere 
mensen en culturen kennen en doet werkervaring op ergens in Europa. Bovendien staat 
werkervaring in het buitenland goed op uw cv. 
 
In deze krant vindt u:   
 
 vacatures in het zomerseizoen 
 informatie over castingdagen 
 solliciteren in het buitenland 
 wat wordt er van u verwacht? 
 wat kunt u verwachten? 
 
Castingdagen 
U reageert op de vacatures in deze krant. Vindt de organisatie u geschikt, dan wordt u 
uitgenodigd. Dit zijn de zogenoemde castingdagen. Exacte locaties en tijden worden door de 
organisatie bekendgemaakt. 
 
Tip: 
Bereid u goed voor op het werken in een ander land. Denk aan eventuele 
gevolgen voor uw uitkering, ziektekostenverzekering, etc. 
Kijk voor meer informatie op: werk.nl/eures 
 

Solliciteren in het buitenland 
 
Europass CV 
Wilt u werken, studeren of stage lopen in Europa? Dan is het belangrijk dat u aan uw 
toekomstige werkgever of school laat zien wat u weet en kunt. Het Europass CV helpt u op 
weg.  
 
Wat is het Europass CV? 
Het Europass CV is een standaard cv dat in heel Europa wordt gebruikt. U kunt er belangrijke 
informatie in kwijt over wie u bent, wat uw werkervaring is en welke opleidingen u heeft 
gevolgd. Het cv is gratis en in alle Europese talen beschikbaar. 
 
Hoe maak ik een Europass CV? 
U maakt het Europass CV online aan via www.europass.nl. Wilt u andere documenten aan uw 
cv toevoegen? Dan kunt u die tijdens het invullen uploaden naar het European Skills Passport. 
Nadat u het Europass CV heeft aangemaakt, kunt u het op ieder gewenst moment aanpassen. 
Zo houdt u uw cv altijd actueel. 
Kijk voor meer informatie op: europass.nl 
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Europees Vaardighedenpaspoort 
 
De horeca- en toerismesector is bij uitstek een omgeving waarin internationale ervaring , 
talenkennis en mobiliteit grote pluspunten zijn. Toch kan het voor een werkzoekende moeilijk 
zijn om aan werkgevers uit te leggen of aan te tonen wat een bepaalde functie in een ander 
land in de praktijk inhield. Tegelijkertijd is het voor werkgevers lastig om aan het cv af te 
lezen welke vaardigheden een potientiële werknemer bezit. Het Europees 
vaardighedenpaspoort voor horeca en toerisme is hiervoor een effectieve en 
gebruiksvriendelijke oplossing. 
 
Met deze meertalige EURES-tool kunnen werkzoekenden hun eigen persoonlijke 
vaardighedenpaspoort aanmaken door competenties uit een lijst te selecteren, bijvoorbeeld 
ervaring in een keuken, het verwelkomen van gasten of het regelen van taxivervoer. Elke 
vaardigheid moet gekoppeld zijn aan werkervaringen of opleidingen waarin de vaardigheid is 
verworven. Zij kunnen eventueel kracht worden bijgezet door aanbevelingen van voormalige 
werkgevers of met diploma’s. 
 
Het vaardighedenpaspoort is een initiatief van EURES en de Europese Commissie in 
samenwerking met HOTREC, de overkoepelende associatie van horeca-instellingen in Europa, 
en EFFAT, de Europese fedaratie van vakbonden voor levensmiddelen, landbouw en toerisme. 
 
Maak uw vaardighedenpaspoort op: eures.europa.eu 

 
Castingdagen 
Overzicht belangrijkste castingdagen in Nederland 
 
Verwachte castingdagen: 
Niet verwacht. 
 
Let op: 
De procedure bij de castingdagen is als volgt: u kunt reageren op de vacatures in deze krant; 
als de organisatie u geschikt vindt, dan ontvangt u een uitnodiging van de organisatie.  
Exacte locaties en tijden worden door de organisatie bekendgemaakt. 
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Over de vacatures 
De vacatures staan op het moment van samenstellen van deze vacaturekrant nog open. Het 
kan echter voorkomen dat op het moment van reageren de vacature inmiddels vervuld is.  

EURES 
EURES (EURopean Employment Services) is een samenwerkingsverband tussen de Europese 
Commissie en de arbeidsvoorzieningorganisaties binnen de lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.  
UWV is partner in EURES. 
 
In Europa zijn ongeveer 1.000 EURES adviseurs werkzaam, die u kunnen informeren en 
adviseren over: 
  arbeidsmarkt en cultuur 
  sociale wetgeving en belastingen 
  woon- en werkomstandigheden per land 
  solliciteren in het buitenland 
  vinden van vacatures 
 

Websites 
Wilt u nog meer vacatures in Europa bekijken, ga dan naar: 
eures.europa.eu 
werk.nl 
facebook.com/eures.nederland 
 

Publicatie 
Deze vacaturekrant is een uitgave van UWV EURES en wordt uitgegeven tussen 1 maart en 1 
juni 2015. U vindt regelmatig nieuwe vacatures in de vacaturekrant. 
Editie: 19 mei 2015 
 

Verspreiding 
Deze vacaturekrant wordt verspreid op alle locaties van UWV en tijdens beurzen in Nederland. 
De digitale versie vindt u op www.werk.nl. 
 

Disclaimer 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Werken in de Wintersport? 
Wees er op tijd bij! Veel organisaties en bedrijven in de populaire Wintersportgebieden van 
o.a. Oostenrijk, Frankrijk, Italië en (zuid) Duitsland beginnen al in de loop van september 
2015 met de werving voor het seizoen 2015-2016. 
 
UWV EURES houdt u in die periode op de hoogte van vacatures via de vacaturekrant 
‘Winterjobs in Europe’. 
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Entertainment: werken als animator  
 
Veel hotels en campings willen hun gasten een aansprekend activiteitenprogramma 
aanbieden.  
 
Een animatieteam (ook wel recreatieteam genoemd) heeft als doel het vermaken van de 
gasten op het vakantieverblijf. Denk daarbij aan: het organiseren van sportactiviteiten, 
activiteiten voor de kinderen en avondvoorstellingen met dans en theater. 
 
Aan kandidaten worden de volgende eisen gesteld: 

 U bent sportief, creatief en enthousiast.  
 U kunt goed dansen en acteren.  
 U spreekt meerdere talen.  
 U bent minimaal 6 weken beschikbaar. 
 U bent 18 jaar of ouder. 

 
De meeste werkgevers organiseren castingdagen in Nederland. 
 
Tijdens deze castingdagen geeft de werkgever voorlichting over het bedrijf en de 
werkzaamheden, krijgt u een sollicitatiegesprek en indien nodig, vindt er ook dans- en 
acteerauditie plaats. 
 
Let op!  
Bij veel animatievacatures worden foto’s gevraagd. Stuur dan één of twee foto’s van uzelf in 
actie bij uw sollicitatie. 
 
Algemene informatie 

 Periode: april t/m september 
 Leeftijd: minimum 18 jaar 
 Opleidingsniveau: alle niveaus 
 Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits, Frans en/of Spaans 
 Huisvesting: wordt aangeboden 
 Inkomsten: € 600 - € 1300 bruto per maand. Afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
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Frankrijk 
Petit Club animator m/v 
Werklocatie 
Club Med, Frankrijk 
 
Toelichting dienstverband 
Het onthalen, opvangen en animeren, knutselactiviteiten, spelletjes, sprookjes en liedjes 
aangepast aan de leeftijd van kinderen tussen 2 en 4 jaar. De kinderen op hun gemak stellen 
en natuurlijk de ouders geruststellen. 
De hygiëne en veiligheid van de kinderen binnen de Petit club en tijdens elke verplaatsing in 
het dorp verzekeren. Tijdelijk dienstverband van 40 uur per week, mobiel en beschikbaar 
gedurende drie tot acht maanden. 
 
Gevraagd wordt                                                                                                                 

 Diploma in de kinderverzorging, kleuteronderwijs of gelijkwaardig diploma en 
werkervaring in deze richting gewenst.  

 Conversatie niveau Frans verplicht en Engels gewenst. 
 EHBO diploma is een plus. 
 Maaltijden en huisvesting in het Clubdorp en andere voordelen gebonden aan de 

activiteit. 
 
Geïnteresseerd?  
Stuur een e-mail met cv en motivatie. 
 
Contactinformatie                                                                                                                          
E-mail Tamara van de Moosdijk van WERKbedrijf Breda: tamara.vandemoosdijk-01@uwv.nl 
Vacature: 1640215/30-03-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk reageren tot en met: 22-06-2015 

Animator Nederlandstalig m/v 
Werklocatie 
Canet de Salars, Aveyron 
 
Toelichting dienstverband 
In het juli/augustus seizoen wordt er aanvulling gezocht op het team van vaste medewerkers. 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 35 uur per week in juli en augustus. 
Je werkt ook in het weekend en feestdagen. Je draagt een T-shirt van de organisatie. 
Basisloon (onderhandeling mogelijk bij ervaring). Gratis onderdak. 
Minimaal 1.5 dag vrij per werkweek. 
 
Gevraagd wordt                                                                                                                 

 Gevraagd wordt: klantgericht, basiskennis in woord en geschrift Frans en goede 
beheersing Nederlandse taal. 

 Ervaring met knutselwerkjes, pedagogisch verantwoorde spelletjes, muziek, dans, 
theater, binnen- en buitenspelletjes. 

 Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor het begeleiden van jonge 
kinderen.  

 
Geïnteresseerd?  
Stuur een e-mail met cv en motivatie. 
 
Contactinformatie                                                                                                                          
Mevrouw J. Schlich van LE CAUSSANEL Hôtellerie de Plein Air ***** 
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E-mail: lecaussanel@wanadoo.fr 
Vacature: 751815/12-02-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk reageren tot en met: 18-06-2015 
 

Griekenland 
Animatieteam leden m/v 
Werklocatie                                                                                                                
Rhodos en Kreta  
 
Toelichting dienstverband    

 Presenteren van spel- en showavonden  
 Uitvoeren showprogramma: dans, sketch en cabaret  
 Verzorgen van een kinderprogramma  
 Public Relations  
 Het contact onderhouden met internationale hotelgasten  
 Organiseren en leiden van activiteiten overdag en ´s avonds  
 Uitvoeren van sport en spel overdag 

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 45 - 55 uur per week. 
Toelichting dienstverband: Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar 
in het kader van de 'Aanpak jeugdwerkloosheid'. Werkgever verzorgt kost en 
inwoning, daarnaast ontvang je een netto salaris. 
 

Gevraagd wordt                                                                                                          
 Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

 Goed met kinderen kunnen omgaan.  

 Talenkennis : Nederlands, Engels en/of Duits. Spaans is een pré 

 Enthousiast, vriendelijk, servicegericht, sportief en zelfstandig 

 In staat zijn activiteiten te organiseren en te leiden. 

 Beschikbaar tot minimaal oktober 2015. 

 
Geïnteresseerd? 
Solliciteer online via www.dutch-entertainment.com 
 
 
Reactietermijn 
Vervaldatum vacature:  04-06-2015 
Vacature: 493815/29-01-2015 
 

Italië & Griekenland & Spanje 
Animator m/v 
Werklocatie 
Italië, Griekenland, Egypte of Spanje 
 
Toelichting dienstverband 
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We zoeken professionele animators voor internationale Resorts and Camping in Italië , 
Griekenland, Egypte and Spanje.  
 
Voor de maanden: vanaf april of mei tot september of oktober. U bent minimaal 3 maanden 
beschikbaar waaronder juni, juli en augustus. 
De werkgever zorgt voor kost en inwoning, vlucht en verzekeringen. 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40 uur per week. 
 
Gevraagd wordt                                                                                                                 

 Gevraagd wordt: MBO-1, Toerisme en recreatie, Sport en ontspanning  
 Overige eisen: Uitstekende kennis van het Engels.  
 U moet beschikken over uitstekende mondelinge en uitstekende schriftelijke 

taalvaardigheid in het Nederlands en goede mondelinge en redelijke schriftelijke 
taalvaardigheid in het Engels. 

 
Geïnteresseerd?  
Stuur een e-mail met cv en motivatie in het Engels. 
 
Contactinformatie                                                                                                                         
Dhr. D Morganti 
van Animation Tourism Service 
E-mail animazione@animationtourism.com  
Vacature: 375715/23-01-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 
 

Italië 
Entertainers in Italy m/v 
Werklocatie     
Italië  
 
Toelichting dienstverband    
Een Deens bedrijf is op zoek naar: chief entertainers, mini club entertainers, fittness 
instructors, dansers en receptionisten voor het zomerseizoen. 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 38 uur per week. 
 
Gevraagd wordt                                                                                                          

 MBO-4, Toerisme en recreatie  
 Minimaal 2 maanden beschikbaar. U moet beschikken over uitstekende mondelinge en 

schriftelijke taalvaardigheid in het Engels en uitstekende mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid in het Italiaans. 

 
Geïnteresseerd? 
Stuur een e-mail met cv en motivatie in het Engels. 
Castingdag vindt plaats in Nederland. 
 
Contactinformatie                                                                     
info@backstageentertainment.com 
Vacature: 160715/13-01-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 
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Kroatië 
Entertainer in tourism m/v 
Werklocatie  
Varazdin 
 
Toelichting dienstverband                                                                                            
Guest relation, guest entertainment 
Working time 40 hours per week. 
Contract: temporary,  in accordance with CARPE DIEM standards, during the term of contract, 
the employee is provided with accommodation in a double/triple room or dormitory, and three 
meals a day in a buffet restaurant within the resort. 
Salary 530 € (the net amount). 
 
Gevraagd wordt:  
Opleiding: min. VMBO  
Overige eisen: REQUIRED SKILLS AND KNOWLEDGES Language skills Czech or Polish or 
Slovak or Dutch - understanding C2, spoken C2, written C2  
English – understanding B2, spoken B2, written B2 basic computer skills required 
 
Geïnteresseerd?                                                                                                              
Stuur een e-mail met cv en motivatie in het Engels. 
 
Contactinformatie : 
Heer/mevrouw G. Markovic 
van CARPE DIEM Ltd 
E-mail job@carpe-diem.hr 
Vacature: 436415/27-01-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 
 

Spanje 
Animatieteam leden m/v 
Werklocatie                                                                                                                
Vasteland, Balearen en de Canarische Eilanden 
 
Toelichting dienstverband    

 Presenteren van spel- en showavonden  
 Uitvoeren showprogramma: dans, sketch en cabaret  
 Verzorgen van een kinderprogramma  
 Public Relations  
 Het contact onderhouden met internationale hotelgasten  
 Organiseren en leiden van activiteiten overdag en ´s avonds  
 Uitvoeren van sport en spel overdag 

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 45 - 55 uur per week. 
 
Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de 'Aanpak 
jeugdwerkloosheid'. Werkgever verzorgt kost en inwoning, daarnaast ontvang je 
een netto salaris. 
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Gevraagd wordt                                                                                                          
 Leeftijd: vanaf 18 jaar 

 Goed met kinderen kunnen omgaan  

 Talenkennis : Nederlands, Engels en/of Duits. Spaans is een pré 

 Enthousiast, vriendelijk, servicegericht, sportief en zelfstandig 

 In staat zijn activiteiten te organiseren en te leiden 

 Beschikbaar voor minimaal 3 maanden vanaf eind april tot oktober 2015 

 
Geïnteresseerd? 
Solliciteer online via www.dutch-entertainment.com 

 

Contactinformatie 
mevr. E Brouch 
van Dutch Entertainment 
E-mail: nl @dutch-entertainment.com 
 
Reactietermijn 
Vervaldatum vacature: 20-06-2015 

Musicus en zanger m/v 
Werklocatie     
Balearen  
 
Toelichting dienstverband    
The Job is to perform in the Rock Band without any daytime duties. The Band will perform a 
show in six of our best hotels on Mallorca. You will live in a by us provided place and from 
there you travel every day to another Viva Hotel. The rehearsals start the 06/04/2015. 
 
The Conditions: 
- 950 Euros/month, net pay 
- Free accommodation; you will be provided a staff room in one of our Hotels. 
- Free food and beverage; breakfast and lunch in the hotel where you live and dinner in the 

hotel where you perform that night, plus a set amount of free soft drinks every evening. 
- No travel costs; the cost of your tickets to fly to Mallorca and back will be repaid to you 

before you fly home, under the condition that you have fulfilled the contract period. 
- A standard European employment contract, with insurance included.  
- Free show rehearsals; before the season starts you will attend a rehearsal period in 

Mallorca, with free food, beverage and accommodation (rehearsals unpaid). 
- Working times; six evenings a week. In addition, any show rehearsals will take place 

outside of the scheduled working hours. 
- Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40 - 50 uur per week. 

 
Gevraagd wordt                                                                                                          
The Flying Team Member: 
To be a good Flying Team band member you have to: 

 Be positive, flexible and love to play an instrument. 
 Be an experienced confident musician.  
 Work experience and/or professional training are a must.  
 Need to be available from April till middle October. 
 Havo/VWO  

 
Geïnteresseerd?                                                                                                           
H. Smolders helpt u graag verder. Henk.smolders@uwv.nl 
WERKbedrijf Roermond 
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Vacature: 5621414/12-11-2014 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 

Entertainer M/V 
Werklocatie     
Diverse plaatsen in Spanje 
 
Toelichting dienstverband    
Een animator voert zowel het dag als avond animatie programma uit (samen met zijn/haar 
teamgenoten). Men kan met verschillende leeftijden werken (kinderen, pubers en 
volwassenen) en de activiteiten die voornamelijk worden uitgevoerd zijn: spelletjes, 
knutselen, sport, fitness/aerobic overdag en ´s avonds dansshows, spelavonden, thema-
avonden (wat wil zeggen dat je als animator op het podium staat, acteert, danst en 
presenteert). 
Contract: (of seizoenscontract), sociale verzekering, privé verzekering voor ongelukken 
tijdens werktijd, WA verzekering, 30 vakantie dagen per jaar bij voltijd 40 uur per week, 
anderhalve dag vrij per week. 
Kost en inwoning inclusief (gedeelde kamer in of vlakbij hotel/camping), inclusief maaltijden 
en drankjes. 
Duur van het contract: vanaf 3 maanden.  
Werkuren per dag: 8 uur. 
Rooster: 10:00-13:00, 15:00-17:00, 20:30-23:30 
Salaris: Bruto per maand 750-1000 €. 
Het betreft een tijdelijk / mogelijk vast dienstverband voor 40 - 50 uur per week. 
 
Gevraagd wordt                                                                                                          

 Profiel van de kandidaat: Verzorgd uiterlijk, teamwork, spontaan, goede PR, sportief 
aangelegd en reeds ervaring met het werken met kinderen. 

 Opleiding: Studies en cursussen die relatie hebben tot sport, kinderen of dans. 
 Talen: Engels (vloeiend) en minstens een andere taal uit de volgende lijst; Duits, Frans 

en Spaans.  
 Havo/VWO  

 
Geïnteresseerd? 
Stuur een e-mail met cv en motivatie in het Engels. 
 
Contactinformatie 
Mevr. C. Barrera 
van ACTTIV LEISURE PROJECTS 
E-mail: cbarrera@acttiv.net  
Vacature: 5637014/12-11-2014 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 

Show Artists m/v 
Werklocatie 
Diverse plaatsen in Spanje 
 
Toelichting dienstverband    
Show Artists (Acrobats, jugglers, magicians etc). 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40 - 45 uur per week. 
 
Gevraagd wordt 
MBO-4  
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Geïnteresseerd?  
H. Smolders van WERKbedrijf Roermond helpt u graag verder.  
Tel: 0900-9294  
Vacature: 466015/28-01-2015 
 
Reactietermijn  
Uiterlijk reageren tot en met: 22-04-2015 

Dancer entertainer M/V 
Werklocatie  
Diverse plaatsen in Spanje. 
 
Toelichting dienstverband                                                                                                     
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40 - 45 uur per week. 
 
Gevraagd wordt  

 Preferably with at least one year working experience in similar environment.                                
 MBO-4  

 
Geïnteresseerd?  
H. Smolders van WERKbedrijf Roermond helpt u graag verder.  
Tel: 0900-9294                                                                                                             
Vacature: 466415/28-01-2015 

Reactietermijn                                                                                                       
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 

Qualified fitness entertainer m/v 
Werklocatie 
Diverse plaatsen in Spanje 
 
Toelichting dienstverband 
As a Fit & Fun Coach you will be in charge of different activities during the daytime, such as: 
Aerobics, Steps, Fit Cycling, Pilates, Nordic Walking, Fit balance, Fitball, Aqua fit, and more. 

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40 - 45 uur per week. 

Gevraagd wordt                                                                                                           
MBO-algemeen  

Geïnteresseerd?                                                                                                                            
H. Smolders van WERKbedrijf Roermond helpt u graag verder.  
Tel: 0900-9294                                                                                                              
Vacature: 467615/28-01-2015                                                                                     

Reactietermijn                                                                                           
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 

Musicians / Entertainers m/v 
Werklocatie 
Diverse plaatsen in Spanje 
 
Toelichting dienstverband 
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Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40 - 45 uur per week. 

Gevraagd wordt:                                                                                                             

 Preferably with at least one year working experience in similar environment.  
 Good knowledge in at least two European languages.                                                                 
 MBO-algemeen  

Geïnteresseerd?                                                                                                            
H. Smolders van WERKbedrijf Roermond helpt u graag verder.  
Tel: 0900-9294                                                                                                              
Vacature: 468115/28-01-2015 

Reactietermijn                                                                                                             
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 

Singer M/V 
Werklocatie 
Diverse plaatsen in Spanje. 
 
Toelichting dienstverband                                                                                                                                            
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 40 - 45 uur per week. 

Gevraagd wordt                                                                                                                          

 Preferably with at least one year working experience in similar position                                        
 MBO-algemeen.  

Geïnteresseerd?                                                                                                            
H. Smolders van WERKbedrijf Roermond helpt u graag verder.  
Tel: 0900-9294                                                                                                               
Vacature: 469615/28-01-2015 

Reactietermijn                                                                                                              
Uiterlijk reageren tot en met: 10-06-2015 
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Horeca: werken in de horeca 
 
Voor het zomerseizoen zijn diverse buitenlandse werkgevers op zoek naar horecapersoneel. 
Omdat de gasten vaak van diverse nationaliteiten zijn, zal de werkgever proberen zijn 
personeel daarop aan te passen. Krijgt een werkgever bijvoorbeeld veel Nederlandse gasten, 
dan zal hij proberen om Nederlands personeel in dienst te nemen. Er zijn in de horeca diverse 
banen waar u op kunt solliciteren:  
 

 ober/serveerster  
 kamermeisje  
 keukenhulp  
 kok  
 barkeeper 
 receptionist 

 
Houd rekening met de volgende zaken: 
 

 Werken in de horeca is zwaar; u maakt lange dagen en werkt vaak 6 dagen achter 
elkaar. 

 U moet beschikken over een goede lichamelijke conditie.  
 U moet minimaal 6 weken aaneengesloten beschikbaar zijn.  
 Afhankelijk van de functie wordt er van u verwacht dat u minimaal één andere taal 

spreekt. Deze eis is natuurlijk belangrijker voor iemand die in de bediening werkt dan 
wanneer u als keukenhulp gaat werken. 

 
Algemene informatie 

 Periode: april t/m september 
 Leeftijd: minimum 18 jaar 
 Opleidingsniveau: alle niveaus 
 Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits, Frans en/of Spaans 
 Huisvesting: wordt aangeboden 
 Inkomsten: € 1100 - € 1300 bruto per maand 
 Overig: goede lichamelijke conditie 
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Duitsland 
Zomerseizoensbanen op Borkum m/v 
 
Werklocatie  
Duitse Waddeneilanden 
 
Toelichting dienstverband 
Voor verschillende restaurants en hotels op het Duitse Waddeneiland Borkum zijn wij op zoek 
naar diverse koks, keukenhulpen, receptionisten en medewerkers bediening. 
 
Eisen 

 MBO-algemeen, Horeca en Huishouding, Horeca.  
 Kennis van de Duitse taal.  
 Minimaal 10 weken of langer beschikbaar in zomerseizoen. 

 
Geïnteresseerd? 
Meld u dan aan voor de voorlichtingsochtend op 27 maart 2015 op het werkplein Eemsdelta te 
Delfzijl. 
 
Contactinformatie 
Aanmelding via werkpleineemsdelta.nl en de button ‘Werken op Borkum’. 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk 10 juni 2015 
 
 
Medewerking bediening m/v 
 
Werklocatie  
Winterberg 
 
Toelichting dienstverband 
Verwelkomt gasten en begeleidt hen naar hun tafel, neemt bestellingen op, adviseert gasten 
bij het bestellen, maakt rekeningen op en ruimt tafels af. Serveert gerechten en dranken aan 
gasten en laat deze afrekenen. Dienstverband van 40 uur. 
 
Eisen 

 MBO-3, u bent een teamplayer en flexibel ingesteld. 
 U beschikt over goede mondelingen en schriftelijk taalvaaardigheid in het Duits. 

 
Geïnteresseerd? 
De heer Evers van WerkgeversServicepunt Twente helpt u graag verder. 
 
Contactinformatie 
WerkgeversServicepunt Twente 
De heer Evers 053-3506807 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk 18 juni 2015 
 
 
Kok m / v 
	
Werklocatie  
Winterberg 
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Toelichting dienstverband 
Werkt meestal alleen in de keuken van een restaurant of krijgt soms hulp. Bedenkt menu’s, 
doet bestellingen en geeft eventueel gasten uitleg over het gerecht. 
Bereidt gerechten uit verse ingredienten, voorbewerkte producten en halffabrikaten en doet 
bestellingen bij de leverancier. Dienstverband van 40 uur. 
 
Eisen 

 MBO-algemeen, Horeca en Huishouding.  
 Teamplayer, flexibel en zelfstandig kunnen werken. Kennis van de Duitse taal.  

 
Geïnteresseerd? 
De heer Evers van WerkgeversServicepunt Twente helpt u graag verder. 
 
Contactinformatie 
WerkgeversServicepunt Twente 
De heer Evers 053-3506807 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk 18 juni 2015 
 

Frankrijk  
Barman m/v	
 
Werklocatie  
Club Med, Frankrijk 
 
Toelichting dienstverband 
Het op een persoonlijke wijze ontvangen van gasten, adviseren en serveren. 
Het organiseren van evenementen van 300 -1000 gasten aan de bar of daaromheen.  
Zorgen voor een schone bar en zaal, aanvulling van de producten (vers fruit, ijsblokjes, 
decoratie en flessen drank). 
De kwaliteit van de services garanderen, het respecteren van de hygiëne en 
veiligheidsvoorschriften van Club Med. Tijdelijk dienstverband van 40 uur en mobiel en 
beschikbaar voor 3 tot 8 maanden. Maaltijden en huisvesting in het clubdorp en andere 
voordelen gebonden aan de activiteit. 
 
Eisen 

 Hotelschool, horeca opleiding op prijs gesteld, werkervaring vereist. 
 Kennis van verschillende soorten cocktails. 
 Vloeiende beheersing van Nederlands, Frans en Engels verplicht.  

 
Geïnteresseerd? 
Stuur een e-mail met cv en motivatie. 
 
Contactinformatie 
Stuur een e-mail naar Tamara van de Moosdijk: tamara.vandemoosdijk-01@uwv.nl 
WerkgeversServicepunt Breda 
Vacature : 1640415 / 30-03-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk 22 juni 2015 
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Landbouw: werken in de land- en 
tuinbouw 
 
In diverse landen in Europa is het mogelijk om enkele weken in de land- en tuinbouw te 
werken. Groente en fruit moeten van het land gehaald worden en vaak gebeurt dat met de 
hand. Houdt rekening met het volgende: 
 
 U moet bereid zijn hard te werken. Hoe meer u plukt, hoe meer u betaald krijgt! 
 U moet lichamelijk in goede conditie zijn.       
 Het werk begint vaak vroeg: vaak al om 4 uur ’s ochtends. 
 Kennis van een vreemde taal is een pré. U werkt namelijk vaak in groepen met 

verschillende nationaliteiten.  
 De werkgever zorgt voor onderdak, bijvoorbeeld op een nabijgelegen camping, of op het 

eigen erf.  
 U slaapt in een tent of in een kamer, die u met meerdere mensen moet delen. U heeft dus 

weinig privacy. 
 Het werk is lichamelijk zeer zwaar! 
 
Op dit moment zijn er geen vacatures. 
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Toerisme: werken in het toerisme 
 
Er zijn veel verschillende banen te vinden in het toerisme. Naast het werk in de horeca en in 
de entertainmentbranche is er nog veel meer te doen in het toerisme. Denk bijvoorbeeld aan 
werken als: 

 receptioniste  
 gids  
 spatherapeut 
 nachtportier 
 onderhoudstimmerman 
 zweminstructeur 

 
Voor dit werk gelden de volgende eisen: 

 U bent minimaal 6 weken beschikbaar. 
 U heeft een goede gezondheid. 
 U spreekt meerdere talen. 
 U heeft goede contactuele eigenschappen. U komt immers met heel veel mensen van 

andere culturen in aanraking. 
 
Algemene informatie 

 Periode: april t/m september 
 Leeftijd: minimum 18 jaar 
 Opleidingsniveau: alle niveaus 
 Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits, Frans en/of Spaans 
 Huisvesting: wordt aangeboden 
 Inkomsten: rond € 1300 bruto per maand. Afhankelijk van ervaring. 
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Duitsland 
Receptionist  m/v 
Werklocatie                                                                                                                         
Winterberg 
 
Toelichting dienstverband                                                                                            
Ontvangt en informeert hotelgasten, check hotelgasten bij de balie in, wijst gasten de kamers 
toe en geeft hen sleutels, verzorgt roomservice (door bestellingen door te geven aan de 
keuken of bar en deze bij te houden) en maakt rekeningen op. Dienstverband 40 uur. 
 
Gevraagd wordt                                                                                                                 

 MBO-4 
 Kennis van het boekingssystemen en bij voorkeur MICROS FIDELIO. 
 U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Duits, 

Nederlands en Engels. 
 
Geïnteresseerd?  
De heer Evers van WerkgeversServicepunt Twente helpt u graag verder. 
 
Contactinformatie  
WerkgeversServicepunt Twente 
De heer Evers 053-3506807 
 
Reactietermijn                                                                                                         
Uiterlijk reageren tot en met: 18 juni 2015 

Frankrijk 
Receptie / PR medewerker m/v	
 
Werklocatie  
Club Med, Frankrijk 
 
Toelichting dienstverband 
De gasten onthalen, check in en check out. Het beheren van de telefooncentrale, kassa en 
andere geldhandelingen. Gegevens verwerken op de computer. De gasten informeren over de 
activiteiten binnen en buiten het Clubdorp. 
Tijdelijk dienstverband van 40 uur en mobiel en beschikbaar voor 3 tot 8 maanden. Maaltijden 
en huisvesting in het clubdorp en andere voordelen gebonden aan de activiteit. 
 
Eisen 

 Diploma hotelschool of toerisme opleiding op prijs gesteld, werkervaring vereist. 
 Diplomatiek en gastvrij. 
 Vloeiende beheersing van Nederlands, Frans en Engels verplicht.  

 
Geïnteresseerd? 
Stuur een e-mail met cv en motivatie. 
 
Contactinformatie 
Stuur een e-mail naar Tamara van de Moosdijk: tamara.vandemoosdijk-01@uwv.nl 
WerkgeversServicepunt Breda 
Vacature : 1640215/30-03-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk 22 juni 2015 
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Monitor Waterskiën m/v	
 
Werklocatie  
Club Med, Frankrijk 
 
Toelichting dienstverband 
Waterskilessen geven aan groepen volwassenen en kinderen (beginners tot gevorderden). Je 
bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de volwassenen en kinderen, en staat garant 
voor de waterski prestatie en de promotie in het clubdorp. Respecteren van de kwaliteit van 
de services en hygiëne veiligheidsvoorschriften.  
Seizoenscontract  van 40 uur en mobiel en beschikbaar voor 3 tot 8 maanden. Maaltijden en 
huisvesting in het clubdorp en andere voordelen gebonden aan de activiteit. 
 
Eisen 

 MBO algemeen en opleiding waterski-instructeur wordt op prijs gesteld.  
 Vaarbewijs is verpicht.  
 Ervaring in les geven is vereist. 
 Pedagogisch en verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Vloeiende beheersing van Nederlands, Frans is een eis en Engels gewenst.  

 
Geïnteresseerd? 
Stuur een e-mail met cv en motivatie. 
 
Contactinformatie 
Stuur een e-mail naar Tamara van de Moosdijk: tamara.vandemoosdijk-01@uwv.nl 
WerkgeversServicepunt Breda 
Vacature: 2356215/08-05-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk 31 juli 2015 
 
 
Spa therapeut/schoonheidspecialist  m/v 
 
Werklocatie  
Club Med, Frankrijk 
 
Toelichting dienstverband 
Het onthalen van de gasten en het opstellen van de planning van de behandelingen. 
Verschillende behandelingen uitoefenen (Californische, ayurvedische, hotstone, Balinese 
verzorgingen) volgens de protocollen van de merken (o.a. Cinq Mondes, Carita, Declor, 
L’Occitane en Payot). De verzorging en schoonheidsproducten promoten en adviseren en 
verkopen. 
Seizoenscontract van 40 uur en mobiel en beschikbaar voor 3 tot 8 maanden. Maaltijden en 
huisvesting in het clubdorp en andere voordelen gebonden aan de activiteit. 
 
Eisen 

 MBO algemeen, gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke verzorging.   
 Opleiding en werkervaring schoonheidsspeciliste met specialisatie massages vereist.  
 Goede kennis van de verschillende types lichaams/gezondheidsverzorgingen en 

relaxatie technieken. 
 Diplomatiek en gastvrij. 
 Vloeiende, mondelinge als schriftelijke, beheersing van Nederlands, Frans verplicht en 

Engels gewenst.  
 
Geïnteresseerd? 
Stuur een e-mail met cv en motivatie. 
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Contactinformatie 
Stuur een e-mail naar Tamara van de Moosdijk: tamara.vandemoosdijk-01@uwv.nl 
WerkgeversServicepunt Breda 
Vacature: 2151415/24-04-2015 
 
Reactietermijn 
Uiterlijk 17 juli 2015 
 


