
Vacature Vaste Medewerker Ternier H. & E. Bvba Februari 2021

Over Ternier BV 
Ternier BV is een sterke speler in de toeristische sector, meer 
bepaald in de stranduitbating. Wij verhuren en verkopen 
strandcabines, verhuren strandmateriaal en baten verschillende 
verkooppunten van ijs & drank uit op het strand. Ternier BV is 
bijgevolg de grote aanwezige op het strand van Nieuwpoort en 
Oostduinkerke. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in 
ons team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team te 
komen versterken als all-round medewerker stranduitbating / 
strandcabines. Wat houdt het werk in? 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die van aanpakken weet. 
Je helpt mee bij het plaatsen, onderhouden en afbreken van onze 
strandcabines. Verder ben je ook op het strand aan de slag. 
Meewerken in de strandbar, strandmateriaal verhuren en ons 
speelpark uitbaten zijn een aantal taken die bij mooi weer op het 
programma staan. Bij slecht weer help je in de schrijnwerkerij met 
het maken van nieuwe cabines. Een job met veel variatie! 

Solliciteren? 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 19 
februari 2021 naar: Ternier BV,  Jozef Cardijnlaan 42, 8620 
Nieuwpoort of mail naar ternier@kabienen.be. 

De sollicitaties gaan door in de week van 22 februari 2021.

Verantwoordelijkheden 

* Helpen bij het plaatsen, 
onderhouden en afbreken van 
strandcabines. 

* Actief meewerken op het strand: 

* Meewerken in onze strandbar 

* Verhuren van strandmateriaal 

* Uitbaten speelpark  

* Meewerken aan de productie van 
nieuwe strandcabines 

Wij bieden 

* Een correcte verloning. 

* Een job in een aangename 
omgeving en in een tof team.  

* Een job met veel variatie in een 
toffe sfeer.  

Vereisten 

* Sterke motivatie om te werken. 

* Perfect Nederlands praten 

* Basiskennis Frans 

Verwachte kwaliteiten 

* Zin voor verantwoordelijkheid. 

* Stressbestendig 

* Gemotiveerd 

Tewerkstellingsperiode 

* 10/03/2021 t.e.m. 3/10/2021 

GEZOCHT 
All-round medewerker 

mailto:ternier@kabienen.be

