
 

VACATURE ZELFSTANDIG MEDEWERKER KOFFIETENT 
Heb jij passie voor koffie en zoek je een uitdagende baan met leuke collega’s in een pure vakanLe-omgeving met 
strand en zee? Bij kampeerterrein Stortemelk op Vlieland bieden we je de mogelijkheid om één van de gezichten 
van de onze Koffietent te worden en tegelijkerLjd een geweldige zomer te hebben. 

Wie zijn wij? 
De Koffietent is de leukste tent op Stortemelk voor koffielie4ebbers. Je vindt ons bij de ingang van het kampeerterrein, naast de 
Stortemelk Vakan>e-Super. Onze barista’s gaan niet alleen voor de beste kop koffie, maar ook voor duurzaamheid. Daarom 
schenken we biologische direct trade bonen van Baken Vlieland, die lokaal gebrand worden met een elektrische brander. We 
composteren de a4aalverpakkingen en theezakjes zelf in onze composteermachine. 

Seizoenswerk op Stortemelk is - in de goede zin van het woord - een onvergetelijke ervaring. In de ‘Stortestaf’ heerst een 
ongekende teamspirit, een ronduit gezellige werklust én je vindt er vrienden voor het leven. Voor de meeste Stortestaf-leden 
blijK het dan ook niet bij één seizoen. 

Wat doe jij? 
Als het gezicht van onze koffiebar zorg je voor een gastvrije en welkome omgeving. Met onze pistonmachine en vers gebrande 
bonen bereid jij de lekkerste koffies voor onze gasten.  

• Je maakt de bestellingen snel en efficiënt klaar en zorgt ondertussen voor een schone werkplek; 
• Je opent en sluit de Koffietent en verzorgt het dagelijks onderhoud aan de koffiemachine; 
• Je neemt bestellingen op en rekent die af; 
• Je verricht lichte administra>eve werkzaamheden zoals het afslaan van de kassa, invullen van lijsten en bijhouden van 

voorraden. 

Jouw belangrijkste kenmerken of eigenschappen: 
• Jij vindt koffie prach>g en straalt dit uit naar je gasten en collega’s; 
• Jij bent representa>ef, proac>ef en kunt volledig zelfstandig werken; 
• Je hebt ervaring met - en dit is absoluut vereist - de bediening van een pistonmachine; 
• Je bent van april tot eind september beschikbaar, of minimaal >en weken; 
• Je bent minimaal 18 jaar oud. 

We bieden je: 
• Salaris conform cao Recrea>e (schaal 4); 
• Vakan>edagen- en vakan>egeldtoeslag 18,59%; 
• Verblijfsmogelijkheid op Vlieland in overleg; 
• Gra>s toegang tot alle bands, fes>vals en andere ac>viteiten. 

Vragen?  
App: 06-49970267 

Meteen solliciteren?  
Stuur een sollicita>ebrief met CV naar wsm@stortemelk.nl of vul het formulier in op stortemelk.nl/nl/vacatures
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