
Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze, tel. 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

In het groene buitengebied van Gilze ligt Speelboerderij de Vossenberg. Een uitdagende binnen-  
en buitenspeeltuin voor kinderen tot en met twaalf jaar. In 2005 startten wij – Johan en Claudia 
Lanslots – met onze speelboerderij. Behalve ravotten in speel- en klimtoestellen, kunnen kinderen 
bij ons bouwen, knutselen en timmeren op onze knusse speelzolder. Onze passie is om zowel  
kinderen als ouders een leuke dag te bieden. Terwijl de kinderen spelen, is het goed toeven aan een 

van de vele tafeltjes binnen en buiten. Goed eten en een lekker drankje horen daar uiter-
aard bij. Klantgerichtheid en Brabantse gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Vanwege uitbreiding zijn we per direct op zoek naar: 

Functie 
Als allround medewerker voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, zoals kassa-, 

schoonmaak- en keukenwerkzaamheden. Ook word je – als horecaondersteuning en  
entertainment – ingezet tijdens (kinder)feestjes. 

Profiel
•  Je hebt enkele jaren horeca-ervaring. 
•  Je bent sociaal, enthousiast en flexibel.
•  Je bent kindvriendelijk en klantgerichtheid; goed in de omgang met kinderen en volwassenen.
•  Je bent creatief en komt met leuke knutsel- en timmerideeën voor onze speelzolder. 
•  Je bent bereid om minimaal twee, maximaal vier dagen te werken, waarvan een dag in het weekend.
•  Extra werken in vakantieperiodes en op feestdagen is voor jou geen probleem.

Ons aanbod 
Wij bieden jou een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving. Je komt te werken in een  
gezellig, warm team. Werken met plezier vinden wij erg belangrijk! De werktijden zijn overdag en in  
overleg te bepalen. De salariëring is marktconform.

Kom jij ons leuke team versterken?
Mail je motivatiebrief en cv naar info@devossenberg.net t.a.v. Johan Lanslots. Wil je meer informatie 
over deze toffe vacature, neem dan contact op met Johan: tel. 06 270 646 27 of 0161 45 66 86.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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WIJ ZIJN 
OP ZOEK 

NAAR JOU!


