
 

 

Vacature:  

Stagiair animatie in groot recreatieteam  
(weekenden en vakantieperiodes, Drenthe) 

Als stagiair animatie geef jij onze gasten het Echten Drenthe gevoel! 

 

Yes! Van jou worden onze gasten (en zelfs collega’s) direct enthousiast! En als die 

gasten weer thuis zijn, denken ze nog steeds terug aan jouw aanstekelijke lach 

en enthousiasme. Wil jij ook duizenden gasten (kinderen, tieners en 

volwassenen) een onvergetelijke vakantie in Drenthe bezorgen? Lees dan snel 

verder... 

 

Jouw rol als entertainer is... 

★ Shinen op het podium, maar ook daarnaast: je creëert een lach op het 

gezicht van alle gasten! 

★ De leukste activiteiten, shows, en sprookjestochten organiseren voor 

kinderen, tieners en volwassenen: je trekt alles uit de kast om van alle 

activiteiten op het recreatieprogramma een onvergetelijke ervaring te 

maken. Zelfs hutten bouwen is een feestje met jou! 

★ Gastvrij zijn: je houdt de deur open voor onze gasten, je maakt een 

praatje of grapje, en je helpt de gasten waar je kan, zodat zij een 

zorgenvrije vakantie beleven waarin ze worden verwend! 

★ Stage lopen in een groot, gemotiveerd en enthousiast (recreatie-)team: 

samen met je collega’s haal je het allerbeste uit jezelf en het team! 

 

Je krijgt... 

★ Waardering van vele kinderen, tieners, ouders: en natuurlijk van je 

leidinggevende en de rest van je team! 

★ Een passende stagevergoeding 

★ Goede training en coaching: voordat je start en op de werkvloer! 

★ Mogelijkheid om intern te verblijven: in een fijn appartement 



 

★ Vrienden voor het leven: je gaat met een glimlach naar je stage, en met 

een nog grotere glimlach weer naar huis! 

 

Nog even dit: checklist voor de perfecte entertainer… 

❏ Minimaal 16 jaar jong 

❏ Spontaan: je staat open voor een gezellig praatje met onze gasten 

(kinderen, tieners en volwassenen) 

❏ Enthousiaste uitstraling: je loopt van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat 

met een lach op je gezicht rond 

❏ Leergierig: wat je vandaag leert, pas je morgen al toe, om zo elke dag een 

nog betere entertainer te worden 

 

Alles aangevinkt? Waar wacht je nog op? Solliciteer nu! 

Je kan solliciteren door een filmpje waarin je jezelf voorstelt, je motivatie, CV en 

een recente foto te sturen naar Saskia Arbon (recreatie@westerbergen.nl). 

Beantwoord in je motivatiebrief in elk geval de volgende vragen: 

1. Waar ben je goed in en hoe komt dat? (Kies uit: theater, sport- en spel, 

knutselen) 

2. Welke ervaring heb je in het organiseren van activiteiten? 

3. Wat zou je graag nog willen leren? 

4. Spreek je Duits? (Kies uit: vloeiend, goed, redelijk, matig, niet) 

5. Hoeveel uur moet je stage lopen? En in welke periode? 

Heb je nog vragen? Stuur gerust een mail. Gesolliciteerd? Dan hoor je binnen 

een week of je wordt uitgenodigd voor de sollicitatierondes. We kijken uit naar 

jouw bericht! 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


