
 

 

 

 

Hoofd-Beachboy bij Beachclub O. 

Het is vandaag zaterdag en de voorspellingen zijn goed, 28 graden! Dit is de dag dat jij in actie komt 
want we verwachten vandaag veel strandgasten. Jouw ochtend begint vroeg zodat alles klaar staat 
wanneer de eerste gasten arriveren.  Je zet samen met de beachboys alle bedjes op het strand, de 
parasolletjes uit, windschermen worden geïnstalleerd en de bedjes worden comfortabel gemaakt. 
Gedurende de dag zorg je dat de gasten het aan niets ontbreekt. Je verkoopt overheerlijke ijsjes, 
verzorgt de lunch en zorgt voor een verfrissend biertje voor de gast. Aan het einde van de dag heb je 
even tijd om naar het rooster te kijken van volgende week. Wanneer je het rooster af hebt, help je je 
collega’s met de laatste opruim werkzaamheden en dan zit je dag erop.  

Werken in een relaxte en stralende omgeving aan hét strand van Noordwijk? 

Wij zoeken een hoofd-beachboy voor het zomerseizoen. 

Taken en Verantwoordelijkheden 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de strandverhuur van Beachclub O  

• Je zorgt als meewerkend voorman ervoor dat onze ligbedden, cabana’s, parasols en 
windschermen dagelijks staan opgesteld volgens de afgesproken richtlijnen en dat deze in de 
avond weer worden opgeruimd  

• Zorg dragen voor een correcte financiële afhandeling en administratie van de omzet  

• Verantwoordelijk voor de aansturing van het ‘Strandteam’, zijnde de medewerkers, beachboys 
en toiletdames/heren  

• Je bent de gastheer van ons strand en vindt het fijn om onze gasten in de watten te leggen  

• Het beheren van de te verhuren artikelen en het onderhouden van deze  

• Het correct en vriendelijk te woord staan van gasten  

• Schoonmaakwerkzaamheden rondom Beachclub O.  

• Alle overige werkzaamheden die hier niet genoemd zijn doch die een logisch onderdeel van de 
functie uitmaken  

 
Profiel 

• Je hebt ervaring in een service gerichte omgeving  

• Je bent gewend om fysieke arbeid te verrichten  

• Je hebt een voorliefde voor het strand en bent een ochtendmens  

• Je hebt leidinggevende ervaring  

• Je bent flexibel inzetbaar, ook tijdens weekenden  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend en bij voorkeur ook Duits  

• Je karaktereigenschappen kun je omschrijven als: teamplayer, enthousiast, stressbestendig, 
zelfstandig en service gericht  

 
 



Word jij onderdeel van de Oranje Familie? 

Wij verzoeken je vriendelijk om je brief met cv en (pas)foto via de  e-mail te verzenden.  

Telefoonnummer: 071-3676829 

E-mail adres: sollicitaties@hotelsvanoranje.nl 
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