
Aangezien wij voortdurend vernieuwen en renoveren en de trends in recreati eland volgen zijn wij voor ons ONDERHOUDSTEAM, dat in eigen 
regie renovati es en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, op zoek naar een: 

ALLROUND TECHNISCH MEDEWERKER
Voor de volgende werkzaamheden: 
- Reparati e-, installati e-, en onderhoudswerkzaamheden aan chalets, zwembad en gebouwen
- Verhelpen van storingen (riool, gas, water, elektra)
- Verhelpen van storingen en aanleggen van Wifi  en CAI- aansluiti ngen
- Overige voorkomende werkzaamheden

Voor de juiste kandidaat wacht een uitdagende functi e in een pretti  ge sfeer. Wij streven naar het correct en netjes uitvoeren van de taken 
met een klantvriendelijke uitstraling.  Spreekt deze taakomschrijving u aan, bent u bereid om in het hoogseizoen weekenddiensten te draaien 
en vindt u het leuk om in een groene omgeving werkzaam te zijn, stuurt u dan uw sollicitati e per mail naar info@green-spirit.nl , t.a.v. de heer 
D. Mooijman onder vermelding van referenti e: TD

Vanwege uitbreiding van ons team op onze RECEPTIE EN HET RESERVERINGS- EN BOEKINGSKANTOOR
zijn wij op zoek naar een:

ERVAREN BALIEMEDEWERKER
voor de volgende werkzaamheden: 
- Ontvangst en registrati e op vriendelijke wijze van onze gasten
- Reserveringen verwerken in ons boekingssysteem
- Lichte administrati eve werkzaamheden

Uiteraard is de ideale gastvrouw representati ef en strekt het beheersen van de Engelse en/of Duitse taal tot aanbeveling. Gezien het 
seizoensmati ge accent van de werkzaamheden wordt er ti jdens het hoogseizoen gewerkt volgens een rooster inclusief weekenddiensten. De 
aanstelling is voor 32 uur, uitbreiding is in overleg mogelijk. 
Bent u de collega met een vriendelijk karakter, een open en positi eve uitstraling en een proacti eve houding en hands-on mentaliteit, stuurt u 
dan uw gedetailleerde sollicitati e per mail naar: info@green-spirit.nl, t.a.v. mevrouw I. Mooijman onder vermelding van referenti e BALIE.

Naast ervaren krachten hebben wij plaats voor de volgende:

 STAGIAIRES: 
 1) Groenwerkzaamheden
 2) Baliewerkzaamheden

1) Afh ankelijk van opleiding bieden wij een coaching traject aan door een ervaren groenmedewerker om je te bekwamen in onderhoud, 
aanleg en renovati e van de groene ruimtes, zodat de groene leefomgeving op ons park gewaarborgd blijft .

2) Afh ankelijk van opleiding hebben wij ruimte voor een stagaire die gaat meedraaien met alle voorkomende werkzaamheden achter de
drukke maar gezellige balie van ons park. 

Sollicitati es voor beide stages per mail naar info@green-spirit.nl,
t.a.v. mevrouw D. Vogelaar onder vermelding van STAGE.

Recreati epark Bos Park Bilthoven is de uitgelezen plek om van een heerlijke vakanti e te genieten. Door de unieke ligging van 
dit natuurterrein te midden van bossen en zandverstuivingen is er alti jd een ideale plek in zon, schaduw of half schaduw te 
vinden. Deze unieke locati e met mooie oude vliegdennen ligt midden in een bos- en stuifzandgebied en op loopafstand van 
Bilthoven. Het park is ca. 20 ha. groot en voorzien van een gezellig restaurant, verwarmd zwembad, speeltuin, speelduin, 

springkussen etc.


