
Tekstbron 4.6 Beroepen in de recreatiesector

Bij recreatiebedrijven zijn er verschillende beroepen die je kunt uitoefenen. De meest
voorkomende beroepen worden hier beschreven.

MEDEWERKER SPORT EN RECREATIE
Als medewerker sport en recreatie assisteer je bij sportlessen of -traingingen en
recreatieve sportactiviteiten. Je ontvangt en begeleidt de deelnemers en geeft onder de
verantwoordelijkheid van een sportleider les of instructie. Je helpt ook bij het voorbereiden
en afronden van de activiteit, bijvoorbeeld door de materialen te onderhouden en netjes
op te bergen. Als medewerker sport en recreatie moet je ook EHBO kunnen verlenen.
Het is belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan en sportief bent ingesteld. Je moet
verder goed instructies op kunnen volgen. Voor dit beroep is een opleiding nodig op mbo
niveau 2.

ZELFSTANDIG MEDEWERKER LEISURE & HOSPITALITY
Een ander woord voor recreatie is leisure & hospitality. Leisure betekent vrije tijd en
hospitality betekent dienstverlening/gastvrijheid.
Als zelfstandig medewerker leisure & hospitality werk je bij een recreatiebedrijf. Je
ontvangt gasten en geeft informatie over activiteiten. Ook organiseer en begeleid je zelf
activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn sport- en spelactiviteiten, creatieve activiteiten en
educatieve activiteiten.
Het is belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan en enthousiast bent. Ook moet je
zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid durven nemen.
Voor dit beroep is een opleiding nodig op mbo niveau 3

LEIDINGGEVENDE LEISURE & HOSPITALITY
Als leidinggevende leisure & hospitality geef je leiding aan een groep
recreatiemedewerkers. Jij bent verantwoordelijk voor de manier waarop de activiteiten
worden georganiseerd. Ook ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers
en je gasten. Je geeft leiding maar je organiseert en begeleid ook zelf activiteiten.
Een goede leidinggevende leisure & hospitality kan goed instructies geven en houd
overzicht. Hij draagt de verantwoordelijkheid en helpt zijn medewerkers bij het uitvoeren
van de activiteiten. Voor dit beroep is een opleiding nodig op mbo niveau 4.
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In de recreatiesector kun je verschillende beroepen uitoefenen.

Frontofficemedewerker/Receptionist

Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Je maakt reserveringen,
ontvangt gasten en lost problemen op. Ook geef je informatie over alles
wat er te doen is in het bedrijf.

Medewerker horeca

Je serveert en bereidt dranken en gerechten.

Medewerker zwembad/kuuroord

Je bedient de kassa en geeft informatie aan gasten. Ook help je bij de
organisatie van activiteiten en houdt het zwembad/kuuroord netjes.

Badmeester

Je houdt toezicht op het zwembad en verleent EHBO als dat nodig is.
Ook controleer je de waterkwaliteit en maakt schoon.

Medewerker recreatie (bijvoorbeeld op een camping of bungalowpark)

Je maakt draaiboeken en planningen voor sport en spel. Je bedenkt
activiteiten en voert deze ook zelf uit. Zo kun je spellen organiseren en
acteren, dansen en zingen om gasten te vermaken. Bij de activiteiten
begeleidt en help je de gasten.
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Animatiemedewerker

Je vermaakt de gasten met je optredens en spellen. Je treedt op,
acteert, zingt en danst.

Medewerker technische dienst bungalowpark/camping

Je onderhoudt en repareert apparaten en installaties op het
recreatiebedrijf.

Medewerker huishoudelijke dienst bungalowpark/camping

Je maakt bungalows, sanitair en recreatiematerialen schoon.
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