Wij zoeken een: Community Manager!
Waar: Vakantiepark Capfun De Scheepsbel
Wanneer: Bij voorkeur van maart tot september 2022 (je kunt op het park verblijven)
Wat: Creëren van herinneringen aan vakantiemomenten verbindt onze verschillende doelgroepen. Jij tilt onze
sociale kanalen naar een hoger level!
Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Jij kent alle in’s en out’s van het internet, vooral op gebied van social media
Jij bent goed in het maken en bewerken van foto’s en video’s
Jij bent altijd vrolijk, beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en houdt van samenwerken
Jij kunt adequaat en keurig reageren op reacties van gasten op het internet
Jij weet reacties van gasten te vertalen naar verbeteringen op het park
Jij laat de gasten de familievakantie beleven waar ze als kind van droomde

Wij zullen je leren:
•
•
•
•
•
•
•

Samen te werken met alle afdelingen op het park
Het aanspreekpunt te zijn voor de gasten op het moment dat je op het park bent
Hoe je je werktijd organiseert, waarbij je ’s ochtends geen 3 wekkers meer nodig hebt
Te luisteren naar en het begrijpen van onze gasten
Dat een dynamische werkomgeving geen dag hetzelfde is
Te vertrouwen in jouw talent: Dream big!
Wat je met onafhankelijkheid, vrijheid, zelfstandigheid en veel verantwoordelijkheid kunt bereiken

Waarom werken bij Capfun?
Capfun is een familiebedrijf, en leider op de toeristische markt in Frankrijk. Ondertussen zijn we ook hard aan
het uitbreiden in Nederland. Op dit moment staat de teller op 160 Capfun campings.
Wij luisteren, denken en creëren innovatieve projecten om de tevredenheid van onze gasten te garanderen en
ze te verrassen! Onze aanpak is klantgericht, met de ambitie om hun vakantie zo (cap)FUN mogelijk te maken.
People management is ook iets wat centraal staat: het aantrekken, behouden en ontwikkelen van ons
personeel is iets waar we gepassioneerd over zijn. Iedere dag proberen we ervoor te zorgen dat iedereen met
een glimlach naar het werk komt! En het allerbelangrijkste: Doorgroeimogelijkheden!
Interesse? Bel met Jos 06-23124330, of mail je vragen / cv naar jvstaalduinen@capfun.com

