
Hoi

Bedankt dat je nieuwsgiering bent naar de nogal vage oproep die we lanceerden. 
Bedankt voor je cv. 

Hierbij alvast wat meer informatie over onze vacature, want we zoeken niet zomaar 
wat studenten … we zoeken de juiste studenten voor een unieke jobbeleving. 

OVER JOU
Ben jij een doener? Een echte hospitality king or queen? 
Je houdt van mensen om je heen. Onbekend terrein is voor 
jou heerlijk om te ontdekken en te leren, een uitdaging die je 
graag vol enthousiasme aangaat.

Service geven aan je gasten vind je fantastisch, een oprechte 
smile en een dankjewel waardeer jij dan ook echt.

Je wacht niet graag af, maar neemt het heft in handen, je 
hebt het gehad met die 4000 pinten tappen op festivals en 
wil nu, ja NU!, dat trapje hoger schakelen.

Dan ben jij, ja jij, mogelijk de geknipte persoon om mee te 
knallen in ons hyperspetterend team!

OVER STAYCATION SQUAD
Staycation Squad is een onderdeel van KonseptS Events. 
Al 14 jaar een gevestigde waarde in de eventsector met een 
focus op B2B Events. In 2018 sleepten we een internationale 
event award in de wacht. We kennen er dus iets van. 

Wil je meer over ons lezen, surf dan even naar 
www.konsepts.be 

ZOEKT
DE PERFECTE HOMIE



Een ontspannende vakantie zonder het vliegtuig te moeten 
nemen. Gewoon lekker genieten in de luxe en met alle 
comfort van thuis. 

Dat is staycation: een all-in vakantie in je eigen woning.

We bieden onze klanten een overheerlijke tijd aan, zodat 
vakantie in het buitenland echt niet meer hoeft. 

Een totaal nieuw concept op de vakantiemarkt waar jij een 
hoofdrol in gaat spelen. Klaar voor?

DE ULTIEME VAKANTIEBELEVING 
BEGINT BIJ EEN HOMIE. 
EN DAT BEN JIJ!
Jij gaat voor minimum 2 dagen inhouse werken bij thuisvakantiegangers 
in Vlaanderen. 

Je gaat bij hen langs en zorgt met je spontane glimlach en voor een echt 
vakantiegevoel. Je gaat onze gasten ontstressen: je zorgt voor een 
heerlijk ontbijt, een koffietje, gezonde bites en lekkere cocktails. Onze 
gasten vergeten de vaat en dat  beetje rommel van de dag voordien, 
want jij hebt dat allemaal onder controle. 

WERKTIJDEN 
Onthaasten kan natuurlijk elke dag, maar om een echt vakantiegevoel te 
ervaren lijkt een minimum van 2 dagen van 4 uur toch wel nodig. 
Uiteraard kunnen onze klanten je voor extra dagen bijboeken. 

Wij verwachten dat sommige gezinnen je evt. voor meerdere dagen 
zullen inschakelen. Je werkt alleszins nooit langer dan 5 dagen op rij. 

Het doel is natuurlijk om je bij meerdere gezinnen te plaatsen, op basis 
ook van jouw beschikbaarheid. Ideaal combineerbaar met je studies, je 
hobby’s en eigen vakantie!

 Jij geeft ons door wanneer je kan, wij plannen je in op basis van onze 
aanvragen.

HOME 0km



BASIS OPZET
Een werkdag bevat minimum 4 uur.

Dag 1 start je ten vroegste bij het gezin om 10:00.

Voor jezelf en onze klant is dit het officiële ‘incheckmoment’, dé start van 
hun vakantie. Vooraf heb jij al heel wat input over het gezin ontvangen. 
Dit startmoment is dus vooral een kennismakingsmoment waar het 
gezin je ook wegwijs zal maken in hun huis. 

Je doorloopt samen met hen het vooraf ingevulde infoboekje en jullie 
leren elkaar al een beetje kennen: wie is de vroege vogel, de uitslaper, 
degene met het ochtendhumeur? :-) Hoe zien de vakantiegangers hun 
dag graag verlopen? 

Vanaf dag 2 werk je bijvoorbeeld van 7:00 tot 14:00. Je bent goed op tijd 
aanwezig bij je gezin en je hebt eventueel onderweg de krant voor hen 
opgepikt of je bent langs de warme bakker gepasseerd. 

Vanaf dag 2 hangt je uurrooster af van de keuze van de klant. Wensen zij 
vooral extra handen bij het ontbijt en in de voormiddag of kiezen zij juist 
bewust voor een vakantiegevoel na een werkdag. Er zijn verschillende 
mogelijkheden. 

Let op: je presteert minimum 4uur en maximum 10uur per dag en nooit 
later dan 20:00. 

TAKENPAKKET
• opruimen keuken en leefruimtes / terras na avondmaal vorige dag
• klaarmaken en klaarzetten van een heerlijk, gezond ontbijtbuffet 
• zorgen voor het eerste kopje koffie of thee bij het ontwaken 
• zorgen voor de juiste vakantiesfeer
• klaarmaken terras (openzetten parasol), kussens op stoelen, ligbedden
• handdoeken leggen 
• bijzettafels proper maken / houden
• achtergrondmuziek verzorgen
• boekjes klaarleggen
• verluchten van slaapkamers en het opmaken van de bedden
• zorgen voor het 11-uurtje (fruit, mocktail, snack, ...)
• voorbereiden lunchformule
• zorgen dat het huis aan de kant staat: 
   wel: alle (ook) door jou gebruikte zones proper maken, stofzuigen, 
           dweilen, borstelen 
   niet: poetsen, strijken, ramen lappen, grote kuis, auto’s wassen
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DE IDEALE HOMIE
Ben jij een vrolijke, enthousiaste persoonlijkheid met een positieve 
ingesteldheid? Heb je daarenboven een passie voor Hospitality, 
Toerisme, Koken, Horeca, Events, Verzorging, PR, … ? 

Idealiter heb je ervaring of studeer je in één van bovenstaande domeinen 

Je hebt al eerder in een (of je eigen) keuken gestaan. Je kan bvb. een ei en pannenkoeken 
bakken, je weet het verschil tussen zout en peper, je weet hoe een croque monsieur machine 
werkt, op een blender weet je de aan- en uitknop te vinden, een gasfornuis en vaatwasmachine 
krijg je aan, een koffie apparaat weet je te bedienen, ... 

Je kan op basis van een duidelijk uitgeschreven simpel recept aan de slag om de juiste maaltijd 
op tafel te toveren. En als het nu nog niet lukt, dan wil je het zeker snel leren en ben je bereid 
tot zelfstudie thuis. Je bent alleszins niet bang om de uitdaging aan te gaan en het te proberen.

Je weet een bed op te dekken

Kortom, basis huishoudelijke taken zijn je zeker niet vreemd!

Onze ideale Homie is een vlotte en dynamische boy of girl

Je hebt een natuurlijke smile en je zit goed in je vel 

Je hebt een open lichaamshouding

Uiteraard ben je zeer verzorgd en hygiënisch. Je spendeert aandacht aan je handen, nagels, 
gezicht, baard, haar, … je kledij is zuiver en netjes

Je bent punctueel voor jezelf

Je spreekt verzorgd / beleefd / respectvol. Niet stijfdeftig, maar ook niet familiair

Je hebt ervaring, bvb. ooit al inhouse gewerkt als enige kelner of met max. 2 in de bediening

Je bent service minded, je werkt oplossingsgericht en onderneemt zelf actie! Je bent immers 
een doener en geen afwachter

Je respecteert andermans privacy en je werkt discreet

Je bent beheerst en werkt sereen. Als je een ei bakt moet heel de tuin je pannengekletter niet 
horen. Een lade rol je dicht, je smijt ze niet dicht

Zeker ten dienste van je klant zie je extra’s die hen nog die extra beleving kunnen bezorgen 
(bvb.spontaan uitladen van de boodschappen uit de wagen, was ophangen als de klant met de 
mand naar het wasrek loopt, …) 

Je hebt al wel wat gezien in je leven, je bent niet wereldvreemd 

Je bent zelf een levensgenieter en houdt van het goede leven. Je gaat af en toe wel eens op 
restaurant of op vakantie 

Je voelt je als een vis in het water in een ongekende omgeving 

Je bent graag bij andere mensen

Je beschikt over eigen vervoer / rijbewijs: wagen, scooter of fiets

Je hebt geen problemen met vroeg opstaan

We kunnen op je rekenen. Je attitude is er één van niet snel opgeven en een commitment is een 
commitment. 

Je bent een pitbull: eens je je ergens in vastbijt, laat je niet meer los. Je houdt vol en opgeven 
staat niet in je woordenboek.

Je bent minimum 18 jaar

Je woont in de regio Limburg, Antwerpen of Vlaams-Brabant, of je hebt een eigen wagen ter 
beschikking om in die regio tewerkgesteld te worden 



HERKEN JE JE HIERIN?
Ik ben flexibel in een systeem dat in twee richtingen werkt, geven 

en nemen in de juiste verhoudingen 

Ik ben pietje precies, ik lees alles grondig na vooraleer ik iets 
uitstuur

Ik ben zelfkritisch

Mocht het toch gevraagd worden is avond- of weekendwerk voor 
mij best ok zolang ik het maar tijdig weet, zo kan ik ook mijn vrije 
tijd goed inplannen

Ik spreek vlot Nederlands 

Ik ken mijn wereld, ben op de hoogte van de actualiteit

Ik heb na het lezen van deze vacature nog meer zin gekregen om 
me kandidaat te stellen! 

WAT BIEDEN WE?
Een aantrekkelijke vakantiejob in een fantastische sector 

met heel wat persoonlijk groei potentieel

Basisloon van minimum €13 per uur + kilometervergoeding 
(€0,20/km) en ecocheques

Tewerkstelling in Vlaanderen (zoveel mogelijk in jouw regio)

HOE GAAT HET VERDER?
Als jij deze job helemaal bij je ziet passen, stuur ons dan alvast een mailtje op ons 
e-mailadres info@staycationsquad.be.

Bezorg ons daarna snel een toffe voorstelling van jezelf (video, toffe cv, 
audiobestand, ...). Laat ons vooral zien wie je bent en waarom jij denkt de ideale 
kandidaat te zijn. Gebruik wat creativiteit hierin, dat wordt ten zeerste geapprecieerd. 

We vragen je ook een infofiche in te vullen en ons te bezorgen. Zo kunnen we je in 
de toekomst snel een juist contract bezorgen. 

Op basis van de inzendingen houden we een eerste selectie. Je hoort ons zeker 
binnen de 2 werkdagen terug en we plannen een video call. 

Een beslissing volgt dan snel, zodat je het aanwervingsproces al dan niet verder kan 
doorlopen. Bij een positieve evaluatie ontvang je van ons verschillende filmpjes om 
onszelf voor te stellen en onze verwachtingen duidelijk te schetsen. 

Op het einde van dit traject plannen we een kleine ‘eindtest’. Is de test positief, dan 
kom je in onze poule en word je officieel Homie. 



WIJ GAAN VOOR JE OP ZOEK NAAR JE EERSTE GEZIN. 
Is er een match dan wordt er voornamelijk via mail en telefoon verder 
gecommuniceerd. 5 werkdagen voor je opstart kom je langs op ons kantoor in 
Heusden-Zolder voor de ondertekening van je contract en een laatste briefing over 
het gezin en de verwachtingen.

De eerste keer neem je ook in onze filmstudio een klein filmpje op waarin je jezelf als 
Homie voorstelt. Dit filmpje wordt dan naar je gastgezin gestuurd. Net zoals jij ook 
op voorhand allerlei zaken over hen zal te weten komen

Je ontvangt bovendien een leuke Homie-outfit voor de duurtijd van je opdracht.

Weet dat je als Homie in de toekomst altijd beroep zal kunnen doen op je Buddy die 
altijd bereikbaar zal zijn bij vragen en opmerkingen. 

Heb je tot hier gelezen en heb je super veel interesse om bij onze Squad te horen. 
Dan weet je wat je te doen staat. We zien je filmpje graag tegemoet!  

HEB JE NU OOK AL VRAGEN 
OF OPMERKINGEN?
Neem contact op met Michel Colson
via info@staycationsquad.be

MEER WETEN OVER 
STAYCATION SQUAD
www.staycationsquad.be
facebook.com/staycationsquad
instagram.com/staycationsquad


