Oriëntatie- en Kennisprogramma Parkmanager
(gericht op zij- instromers)
Heb je interesse om als beheerder,
bedrijfsleider of parkmanager aan de slag te
gaan op bijvoorbeeld een camping of
bungalowpark maar wil je eerst weten of je
hiervoor geschikt bent?
Wil je er achter komen wat er precies komt
kijken bij het runnen van een recreatiebedrijf?
Wil je weten welke vaardigheden en
competenties je nodig hebt en welke skills je
mogelijk nog dient te verwerven?
Recreamatch heeft samen met twee kennispartners een maatwerkprogramma ontwikkeld dat je
inzicht geeft in je kansen en mogelijkheden om als beheerder, bedrijfsleider of manager van een
camping of bungalowpark aan de slag te gaan. Het programma bestaat uit de volgende modules:
Module 1: Beoordeling CV alsmede kennis- en affiniteitentest
1. Je stuurt je CV aan Recreamatch. Wij screenen je CV op relevante competenties. Tevens
beoordelen we het CV zelf en doen we verbetervoorstellen.
2. Een kennis- en affiniteitentest. Dit is een online-tool die je thuis invult. Je kennis van de
sector en vaardigheden worden door ons onderzocht waarna je bij de terugkoppeling
feedback krijgt om je mogelijk verder te ontwikkelen op onderdelen.
Module 2: Een Persoonlijk Profiel Analyse (PPA) (geadviseerd, optioneel)
Dit is een online-analyse die we uitvoeren samen met onze kennispartner Happy Talents. De PPA is
een gedragsanalyse op basis van de DISC methode. Middels het invullen van een online-vragenlijst
worden enkele belangrijke persoonskenmerken vastgesteld. Het is geen (waarde)oordeel, maar het
geeft inzicht in je voorkeuren in gedrag en communicatie. Door een face-to-face terugkoppeling krijg
je direct inzicht in de vraag in welke mate een leidinggevende functie in de recreatiesector past bij
jouw gedragsprofiel.
Terugkoppeling
Module 1 en eventueel module 2 worden afgesloten met een telefonisch gesprek of gesprek op
locatie (onze voorkeur) waarbij we de resultaten bespreken. Je krijgt inzicht in de
verbetermogelijkheden van je CV, je ontbrekende kennis en hoe je die op kunt halen als ook een
beoordeling van jouw competenties die gematcht zijn met relevante vacatures.

De uitkomst van de terugkoppeling
Samen met jou maken we de balans op. Dit kan betekenen:
1. We trekken de conclusie dat we jou minder of niet geschikt vinden voor een dergelijke
functie.
2. We trekken de conclusie dat we je meenemen in vacaturetrajecten die volgen of we zetten
jouw CV actief in de markt.
3. We zien verbetermogelijkheden en adviseren je te opteren voor module 3.
Module 3: Verdieping door deelname leergang parkmanager
In deze module neem je deel aan de leergang
parkmanager die wordt aangeboden door onze
kennispartner ‘recreatietrainingen’. De leergang
bestaat uit 4 onderdelen, verdeeld over 6 dagen
training. Aan het eind van elke trainingsdag wordt
een opdracht verstrekt om de opgedane kennis en
vaardigheden te koppelen in de eigen praktijk.
Middels intervisie bijeenkomsten wordt de
opgedane kennis verrijkt met kennis en
praktijkervaringen.
Deelname en kosten
Ons advies is het om met module 1 te beginnen en pas daarna te besluiten of je echt door wilt gaan
met de andere fases. De kosten van de afzonderlijke modules bedragen:
Module 1

Kennis en capaciteitentest

€ 395,00 (inclusief persoonlijke terugkoppeling)

Module 2

Persoonlijk Profiel Analyse

€ 395,00 (inclusief persoonlijke terugkoppeling)

Module 3

Leergang Parkmanager

€ 1.995,00 (minimaal zes deelnemers)

Besluit je de drie modules meteen af te nemen, dan zijn de
kosten € 2.495,00 euro (bedragen zijn exclusief BTW). In veel
gevallen zijn de kosten te declareren bij je werkgever uit je
persoonlijk opleidingsbudget.
Je kunt je aanmelden voor het opleidingsprogramma door een
mail te sturen aan info@recreamatch.nl. Wij nemen dan
contact met je op en nemen de mogelijkheden met je door.

Bel bij vragen een van de partners van Recreamatch
Thijs Vossen 06-83167967
Frank Verkoijen 06-36069296

