
TIENTALLEN JOBSTUDENTEN SOLLICITEREN OP PLOPSA ATTRACTIES

Met kriebels in de buik op verkenningsgesprek
DEPANNE

Gisteren solliciteerden een veertigtal
kandidaat jobstudenten voor vakantie
werk in het pretpark Plopsaland Dat ge
sprek verliep niet zo alledaags want de
jongeren mochten zich voorstellen in het
ballenbad op de boomstam of op de glij
baan De kandidaten zijn veel sponta
ner op een attractie en we beleven er zelf
ook plezier aan zegt Laurell Panneel
van Randstad

GUDRUN STEEN
Geen stoelen en tafels met ge
spannen studenten voor een
sollicitatiegesprek gisteren in
Plopsaland De Panne Daar
mochten de jongeren op een
attractie in Mayaland plaatsne
men om zich voor te stellen
Het is mijn eerste vakantie
werken ikvond hetwelbijzon
der om in een roze bloem me
zelfvoor te stellen lachtBran
don Marboux 15 uit Koksijde
die een knuffel kreeg van ani
matiefiguurtje Willy Het
maakt me niet veel uit welke
functie ikkrijg als ikmaarmag

Het is mijn eerste
vakantiewerk Ik
vond het wel
bijzonder om mezelf
voor te stellen in een
roze bloem lacht

BRANDON MARBOUX

werken Dat zal ik tijdens mijn
gesprek onderlijnen Dat de
studenten heel wat over heb
ben voor hun vakantiewerk
bewijzen LouiseVanhaverbeke
15 en Emily DeClerck 18 die
beiden uit het zuiden van de
provincie komen Een pret
park is een bijzonder leuke om
geving om in te werken vindt
Louise Vroegerwas ikwel fan
van Studio 100 en om net in
zo n bedrijf te mogen werken
iswel een opsteker Ikzal dage
lijks met de trein naar De Pan
ne rijden Dat zal ook Emily
doen Ik werk ontzettend
graag met kinderen dus is dit
de gedroomde werkplek

2 000 mensen nodig
Met Randstad en T Interim
heeft Plopsaland twee interne
kantoren die personeel rekru
teren en dat is nodigwant voor

het komende seizoen heeft het
pretpark liefst 2 000 mensen
nodig Op de jobdagen voor
seizoensmedewerkers kwa
men 305 mensen af zegt Lore
Dupont van de personeels
dienst Daarnaast hebben we
1 700 studenten nodig De
moeilijkste groep om te berei
ken zijn dejongeren ouder dan
achttien jaar We schrijven al
onzejobstudenten van het vo
rige seizoen aan en merken dat
zeker 30 procent graag terug
komt Met extra voordelenwil
len we geïnteresseerden aan
trekken Ik denkmaar aan een
premie van 250 euro voor wie
meer dan vijftig dagen in één
van onze parken werkt en we
vergoeden ook woon werk
verkeer Voor wie van verder
komt bieden we overnach
tingsmogelijkheden aan

Spontaner
Het is met een duidelijk doel

dat de sollicitatiegesprekken
op een attractie plaatsvinden
Zo krijgen de kandidaten met
een voeling met hun toekom
stige werkplek zegt Laurell
Panneel van Randstad Ze zijn
mondigeren spontanerdan bij
een traditioneel gesprek Tij
dens de rit peilenwe naarwel
kejob zewillen wat hun moti
vatie is enwanneerze vrij zijn
Stephanie Boret van T Interim
treedt haar collega bij Het
maakt dejob zoveel concreter
Ik houd alvast een positief ge
voel over aan de eerste groep
kandidaten Hun enthousias
me viel op Ben je zelfop zoek
naar een job Check dan
www plopsajobs be of mail
team plopsa be
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Laurell Panneel r interviewt Louise Vanhaverbeke op de boomstammetjes FotoGudrunSteen

Brandon Marboux ontmoet animatiefiguur Willy
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