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Plopsaland zoekt jobstudenten op originele manier

Solliciteren in ballenbad of op bloemenmolen
ADINKERKE

45 jongeren solliciteerden
gisteren voor een vakantie
job in Plopsaland Het ge
sprek verliep niet vanachter
een saai bureau maar in het
ballenbad of op de bloemen
molen in Mayaland
TEKST EN FOTO S MARK MAES

de kandidaten zegt Lore Dupont We zijn nu volop bezig met de
van de personeelsdienst van planning voor de paasvakantie
Plopsaland

Daarna hebben we Animatie en attracties bedienen

een persoonlijk gesprek en we
doen dat op een originele plaats
Vorig jaar was dat op de achtbaan
Vicky the Ride maar dat schrok
sommige kandidaten af Daarom
opteerden we nu voor de bloe

zijn het populairst In de horeca
werken ligt wat moeilijker Maar
wie pas vijftien is de minimum
leeftijd waarop je hier aan de slag
kunt gaan moet hoe dan ook
eerst afruimen in het restaurant

menmolen en het ballenbad van

of helpen in de keuken Om een
Mayaland De gesprekken gebeu attractie te bedienen moet je ou
Een sollicitatieronde beginnen ren op drie dagen en er is ook nog der zijn De meeste kandidaten
we telkens met een voorstelling een terugkomdag zaterdag Zo n wonen in West Vlaanderen maar
van het pretpark onze manier 35 tot 40 procent van onze job er zijn er ook die van veel verder
van werken de veiligheid de studenten komt later terug om komen Sommigen wonen zeg
planning en beschikbaarheid van hier te werken afgestudeerden maar in Antwerpen maar verblij
vaak

als

seizoensmedewerker
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ven in de zomer aan de kust Het

wordt wel moeilijker om jobstu
denten te vinden Het is hier een

heel leuke omgeving om te wer
ken maar vaak zoeken ze eerst
uit waar ze het meest kunnen

verdienen

Een gesprek vanop een attractie verloopt veel vlotter en aangenamer

Misselijk
is zeventien en is bereid om elke

ter Plop en dat speelt ook mee

De studenten zijn veel mondi
ger op de bloemenmolen dan ach
ter een bureau merken we zegt

pauzeren tussendoor want ik
werd even misselijk van zo veel
op die molen te zitten zegt ze

job te doen in het pretpark Ik
vind het leuk dat het gesprek op
de bloemenmolen plaatsheeft
zegt hij Ik zal mijn best doen om
goed over te komen
Louise Vanhaverbeke 15 uit

Het valt me wel op dat alle kan

Harelbeke is bereid om de af

didaten zeer enthousiast zijn Ze
werden eerst opgebeld en het sol
licitatiegesprek is een beetje een
samenvatting van de informatie

stand met de trein te overbrug
gen De leuke omgeving trekt me

Laurell Panneel van Randstad

heeft al zes interviews afgeno
men

Ik heb wel wat moeten

die we zo al hebben

Brendan Marboux uit Koksijde

Stephanie Boret van T Interim

De sfeer is veel losser En het ge
sprek is ook veel directer dan in
een kantoor waar nog andere
mensen zitten

Ik vind het tof

een winkel staan wat ik later wel
wil doen aldus Louise Ik was

met kinderen bezig te zijn en was
altijd een fan van Studio 100
vertelt Emily De Clercq uit We
velgem Daarna mag ze met Ste

vroeger een fan van K3 en kabou

phanie het ballenbad in

aan Het is eens iets anders dan in
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