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SUSHI IN DE 
SNEEUW
Living the good life

TO SKI OR TO 
APRÈS-SKI
4 x the place to be

LEVEN VAN EEN 
SKILERAAR
Let’s make first tracks together

Wat doe jij 
komende winter?

www.werkeninoostenrijk.nl

Dit magazine is een uitgave van:



Wat leuk dat je ons magazine openslaat. Wij nemen je met liefde en plezier mee naar 
ons werk in Oostenrijk. Naar de honderden medewerkers die via ons aan het werk  
zijn op de pistes, achter de bar, in de keukens en in de winkels. Naar de vele sport-  
en horecabedrijven, met wie we al jaren mogen samenwerken. Want wie kunnen er  
nu beter vertellen wat Werken in Oostenrijk inhoudt dan onze enthousiaste seizoens- 
krachten en samenwerkingspartners? Precies. 

Als je ’t ons vraagt, is Oostenrijk zoveel méér dan werk. Het is ons tweede thuis. 
De bergen hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op ons, al van kinds af aan. 
Ook de horeca is met de paplepel ingegoten. Niet zo vreemd dus dat onze allereerste 
vakantie samen, alweer meer dan 20 jaar geleden, een wintersport was. En dat de basis 
voor Werken in Oostenrijk is gelegd in een après-skibar. Hoe het daarna precies verder 
ging, lees je verderop in dit blad, maar we kunnen alvast één ding verklappen: inmiddels 
zijn we de grootste buitenlandse werkgever in Oostenrijk. En ja, daar zijn we hartstikke 
trots op! 

We worden nog dagelijks blij van de gelukkige medewerkers en tevreden werkgevers. 
Van de jarenlange relaties én de nieuwe projecten. Al deze successen delen we maar wat 
graag met jou. Of je nu een horecabedrijf, skischool of sportwinkel hebt. Een sabbatical, 
tussenjaar of stageperiode tegemoet gaat, of simpelweg al jaren droomt over een baan 
in Oostenrijk. Zolang je al bladerend een lach op je gezicht krijgt, is onze missie geslaagd.

Kijk, lees en geniet! En graag tot ziens in Nederland of Oostenrijk.

Toon & Lydia Wouters

VOORWOORD
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TOGETHER WE
MAKE IT HAPPEN!

HET LEVEN 
VAN EEN
SKILERAAR
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Een skileraar is overdag lekker aan het skiën met 
een bende kinderen achter zich aan, en ’s avonds 
staat hij op de bar te dansen. Toch? Skileraren 
Britt (18) en Kris (22) gooien hun agenda open 
en vertellen hoe hun werkdag eruitziet. 

LET’S MAKE FIRST TRACKS TOGETHER
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MAKE IT HAPPENINTERVIEW

9:00 UUR   
VERZAMELEN OP DE SKISCHOOL
Groepsindeling van die dag maken en bespreken. 
Wie gaat naar de rode piste? Wie neemt de ervaren 
groep mee naar zwart?

9:45 UUR  
AFSTEMMING MET  
LEERLINGEN & OUDERS
We hebben er weer zin in vandaag! Luncht 
iedereen met ons mee? En waar pikken de  
ouders hun kinderen na de les weer op en hoe 
laat? Soms zetten wij de kinderen zelfs bij hun 
hotel af aan het eind van de dag, alles kan.

10:00 - 12:00 UUR  
OCHTENDLES
De oefenweide of de lift naar boven. Spelen in 
de skicarrousel of volledige tochten maken. Of je 
nu kinderen of volwassenen lesgeeft, één ding is 
steeds hetzelfde: de ochtend vliegt voorbij. 

12:00 - 13:30   
LUNCH MET DE KINDEREN 
Heb je een groepje met startende kinderen? 
Dan ben je meestal met 2 skileraren om de 
kleintjes aan een bord spaghetti te zetten en 
de boel in toom te houden. Heb je gevorderden 
of is er topdrukte? In je eentje lunchen met 
13 kinderen komt ook voor.

13:30 - 15:30 UUR  
MIDDAGLES
Vol nieuwe energie begint de groep aan deel 2 
van de lesdag. Voor de kleintjes van 4 jaar is een 
volle dag soms best vermoeiend, voor de groten 
komt er standaard te vroeg een eind aan de pret.
   
15:30 UUR  
AFSTEMMING MET  
LEERLINGEN & OUDERS
Hoe is het gegaan en wat zijn de vorderingen? 
Wow, is onze Sem echt al helemaal de berg op 
geweest?! Als skileraar geef je 6 dagen per week 
les, dus vaak is het een high five en een enthousiast 
‘Bis Morgen’!

16:00 UUR   
APRÈS-SKI
Tijd voor een pilsje met de collega’s. Sommige 
skileraren werken ’s avonds nog achter de bar, 
anderen feesten nog uren door vóór de bar óf 
gaan op tijd eten en slapen. Morgenvroeg immers 
fit weer op voor een nieuwe dag op de piste!
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VAN ANGST NAAR  
ZELFVERZEKERDHEID
Kris Wierda geeft tegenwoordig vooral les aan 
gevorderde kinderen en volwassenen. “Ik ski zelf 
al vanaf mijn 4e en heb tot mijn 16e actief aan 
wedstrijden door heel Europa meegedaan. 
Na een verkort opleidingstraject ben ik gaan 
lesgeven, wat ik nu alweer zes jaar doe. “Mijn doel 
bij iedere leerling is de skikwaliteit verbeteren, 
op zo’n manier dat hij of zij er blij van wordt. 
Prachtig als het gespannen gezicht van die ochtend 
’s middags ontspannen is en geluk uitstraalt. Ik 
begeleid veel volwassenen met schrik. Die trots 
als ze vooruitgang boeken. Dáár doe ik het voor.” 
Wat Kris in Nederland doet de rest van het jaar? 
“Auto’s polijsten. Op dit moment heb ik een tijdje 
onbetaald verlof. Ja, gelukkig heb ik een mee-
denkende werkgever!” 

 “Ik kan mijn muur 
intussen behangen met 

kindertekeningen” 

PLEZIER VOOR ALLES
Britt van Veen komt al 12 jaar met haar familie in 
Westendorf. “Dit is mijn eerste seizoen hier, maar 
ik heb nu al besloten dat ik volgend jaar weer wil! 
Het is hartstikke leuk om met alle leraren in een 
huis te wonen, we lijken wel één grote familie. In 
mijn werk vind ik de gezelligheid met de kinderen 
het belangrijkst. De meeste kleuters hebben nog 
nooit op de latten gestaan. Het is mijn taak ze te 
vermaken. Snel goed leren skiën komt voor mij 
daarna. Als bambinijuf krijg ik veel tekeningen 
en chocola. Kinderen zijn zo open en dankbaar. 
Heerlijk!” Britt overweegt in de zomer ook in 
Oostenrijk te gaan werken. “Misschien dat ik later 
mijn secretaressewerk in Nederland weer oppak, 
maar nu nog even niet.” Het thuisfront missen 
speelt overigens geen rol voor Britt. “Mijn ouders 
en beste vriendinnen komen gewoon regelmatig 
hierheen.”

 ”Het geeft me voldoening 
als ik mensen help zichzelf 

te overwinnen”

“Meer dan 50% van onze klanten komt uit Nederland. 
Ouders vragen specifiek om een leraar die de taal van hun 
kind spreekt. Voor mij is de factor talen dus belangrijk. Het 
voordeel van Nederlanders is dat ze ook Duits spreken, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Engelsen. Voor de Nederland-
se seizoenskrachten die hier komen, allemaal via Werken in 
Oostenrijk, is het fijn dat ik hun woonruimte regel. Zelf kun-
nen ze dit vaak niet betalen. Ook vinden veel mensen het 
een leuke bijkomstigheid dat ze na werktijd extra kunnen 
bijverdienen in de horeca.” 

NEDERLANDSE 
LERAREN? GRAAG! 
Skischoolhouder Hans Fuchs 
vertelt hoe graag hij, naast 
Oostenrijkers en een paar 
Duitsers, Nederlanders in zijn 
team heeft. 
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ACHTERGROND MAKE IT HAPPEN

FACTS & 
FIGURES
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IN HET 1E SEIZOEN (2003/2004) 
WAREN ER 16 MENSEN AAN HET 
WERK VIA WERKEN IN OOSTEN-
RIJK. NU, 15 SEIZOENEN LATER, 
ZIJN DIT ER MEER DAN 500!

500

 ONZE OUDSTE SEIZOENS-
KRACHT IS 38 JAAR EN 
WERKT IN EEN HOTEL. 
DE JONGSTE MEDEWERKER 
IS 17 EN SKILERAAR

38+17

DE MEESTE MENSEN 
BLIJVEN 3,5 MAAND 
IN OOSTENRIJK, VAN 
HALF DECEMBER TOT 
EIND MAART

3,5

DE GEMIDDELDE 
LEEFTIJD VAN ONS 
PERSONEEL IS 25

25

ONS TIJDELIJK PERSONEEL IS 
VERDEELD OVER 77 BEDRIJVEN, 
WAARVAN 36 SKISCHOLEN EN 
SPORTSHOPS EN 41 HORECA-
BEDRIJVEN

77

WE ZIJN HIERMEE 
DE GROOTSTE 
BUITENLANDSE 
WERKGEVER IN 
OOSTENRIJK

1

HOE ’T BEGON

VAN PLAATSELIJKE DJ NAAR 
GROOTSTE BUITENLANDSE 
WERKGEVER
Horeca en bergen. Twee zaken die altijd al een 
grote rol speelden in Toons leven. Opgegroeid in 
een ondernemersgezin, waarbij het café een paar 
weken per jaar gesloten werd voor een vakantie 
in de Alpen, heeft hij van deze twee woorden zijn 
werk gemaakt. Het begon als tiener met plaatjes 
draaien in dorpscafés, al snel kreeg hij meer succes 
als DJ. Dit werd ook opgepikt in Hinterglemm, 
waar Toon de microfoon voor de lol deelde met 
Rob van Holland terwijl hij met zijn nieuwe liefde 
Lydia op vakantie was. Het balletje ging rollen.

THUISHAVEN
Op verzoek ging Toon eens praten bij restaurant/
café Gerry’s Inn in Westendorf. Het resultaat? 
Een baan als DJ. Even later verzorgde hij er alle 
DJ-planningen. Werken in Oostenrijk werd officieel 
geboren in 2004. “Werkgevers vroegen of ik naast 
DJ’s ook barpersoneel en skileraren uit Nederland 
kon regelen, omdat ze in Oostenrijk lastig aan 
geschikte mensen kwamen”, vertelt Toon. “In dat 
eerste seizoen plaatste ik 16 seizoenskrachten in 
Ellmau en Westendorf.” Anno 2018, 14 seizoenen 
later, zorgt Toon er samen met Lydia en hun team 
voor dat er meer dan 500 mensen aan het werk 
zijn in Tirol en Salzburg. “We komen op de mooiste 
plaatsen, maar Westendorf is en blijft onze 
thuishaven.”

ONS PERSONEEL ZIT IN:

• Alpbach
• Biberwier
• Brixen im Thale
• Bruck an der  
 Großglocknerstraße
• Dellach im Drautal
• Ellmau
• Fieberbrunn
• Filzmoos
• Flachau
• Fulpmes
• Gerlos
• Hinterglemm
• Hirschegg
• Kappl
• Kirchberg
• Königsleiten
• Kössen
• Krimml
• Lech
•	Mittelberg
•	Mittersill
• Mühlbach
• Nachtsöllberg
• Neukirchen
• Niederau

• Oberau
• Radstadt
• Saalfelden
• Sankt Leonhard  
 im Pitztal
• Schoppernau
• Schwendau
• Seefeld
• Serfaus
•	Stattegg
• Tschagguns
• Wald im Pinzgau
• Wald Königsleiten
• Westendorf
• Wildschönau 
• Zell am Ziller

 DANKZIJ DE LIEFDE BLIJFT 5 TOT 10% 
VAN DE MEDEWERKERS HANGEN IN 
OOSTENRIJK. DE EERSTE BABY’S MET 
ZOWEL DE NEDERLANDSE ALS DE OOSTEN-
RIJKSE NATIONALITEIT ZIJN AL GEBOREN!

5-10

DEZE HORECA- EN 
SPORTBEDRIJVEN 
ZIJN VERDEELD 
OVER 40 DORPEN 
EN STEDEN.

40
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MAKE IT HAPPENHET TEAM

SUZAN VAN LIER
LOONADMINISTRATIE 

Want je salaris wordt natuurlijk 
keurig en op tijd overgemaakt. 

Wij zijn Werken 
in Oostenrijk!

JE PERSONEEL LATEN 
REGELEN DOOR WERKEN 
IN OOSTENRIJK? 
DAAROM!

• Je bespaart bergen tijd en energie
•  Complete proces van werving t/m  

administratie uit handen
•  Ruime keuze uit enthousiaste en  

vakkundige kandidaten
•  Weinig (ziekte)risico’s door  

payrollconstructie en goede  
verzekeringen

•  Nederlandse seizoenskrachten  
die de Duitse taal beheersen

•  Geen torenhoge of onverwachte  
kosten 

•  Persoonlijk contact gericht op  
langdurige samenwerking

•  Alles goed geregeld binnen juridische  
en wettelijke kaders

EEN TIJDJE IN 
OOSTENRIJK WERKEN … 
HOEVEEL REDENEN 
HEB JE NODIG?

•  Veilige Nederlandse sociale wetgeving 
en zorgverzekering

• Salaris op je Nederlandse bankrekening
•  Van je hobby je werk maken
•  Ervaring opdoen in het buitenland
•  Nieuwe mensen ontmoeten
•  Boost voor je talenkennis
•  Veel vrije tijd in een mooie omgeving
•  Huisvesting perfect geregeld
•  Goede persoonlijke begeleiding  

& advies
•  Alleen maar blije mensen om je heen

Skischolen en horecabedrijven helpen aan goed, 
tijdelijk personeel en werkzoekenden aan de leukste 
seizoensbaan van hun leven. Dat is wat we bij Werken in 
Oostenrijk de hele dag doen. Samen met jou geven we 
wintersporters een droomvakantie. En oja, we zijn net 
zo gek van Oostenrijk als jij. 

TOON WOUTERS
DIRECTIE, MANAGEMENT  

EN ENTERTAINMENT
Zowel op de piste, in de kroeg als 

op kantoor hét gezicht 
van Werken in Oostenrijk.

LYDIA WOUTERS
WERVING & SELECTIE HORECA 

Pikt jouw cv eruit en helpt je 
vervolgens aan je nieuwe baan.

MARCEL O’KEEFE
PARTNER SKI & SPORT 

Kent de weg naar iedere skischool, 
skiopleiding en skileraar.

LIZA SIJMONS
ACCOUNT MANAGEMENT HORECA 
Café, hotel of restaurant in Oostenrijk? 

Grote kans dat Babs regelmatig bij 
je langskomt.

9
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BABY IT’S COLD 
OUTSIDE

MAKE IT HAPPENINTERVIEW

HULP UIT NEDERLAND
Nina Prelle runt Skiverleih Kirchberg en de 
bijbehorende Pure Mountain Shop. “Onze zaak 
loopt goed, zeker in het hoogseizoen. We hebben 
onze eigen medewerkers, daarnaast krijgen we  
’s winters ondersteuning van seizoenskrachten uit 
Nederland. Hier in Oostenrijk komen we niet zo 
makkelijk aan personeel. Als je daarnaast bedenkt 
dat 50% van onze klanten Nederlands en 50% 
Duits spreekt, is het een simpele optelsom. Met 
z’n allen zorgen we ervoor dat elke klant met een 
goed gevoel de deur uitloopt.”

“Voorheen werkte ik in keukens op Mallorca en 
in Frankrijk. Omdat ik meer klantcontact wilde 
en Duits wilde leren, heb ik voor een winkel geko-
zen. Hier móet ik wel praten! Soms is het rustig, 
soms komt iedereen tegelijk. Laatst hebben we in 
één dag 500 Ierse wintersporters een uitrusting 
aangemeten. We waren tot half 12 ’s avonds aan 
het werk. Ze waren zo dankbaar dat ze ons later 
die week mee op stap namen.”

Rob, 25, medewerker skiverhuur

“We gaan ervoor dat 
iedere klant tevreden  

de deur uitloopt"

Vind je skiën of snowboarden geweldig, maar ben je in plaats van buiten op 
de piste liever binnen met wintersport bezig? Denk dan eens aan werken bij 
een skiverhuur of in een sportwinkel. Het ene moment adviseer je een klant 
over de beste handschoenen, het andere moment sta je skischoenen aan te 
meten. Nog geen ervaring in de detailhandel? Zoals werkgever Nina zegt: 
“iedereen kan het leren!”

VOOR SPORTFANATEN & 
FASHIONISTA’S
De speciaalzaak van Nina kent, naast de beste 
ski’s, snowboards, bindingen en andere winter- 
sportmaterialen, een uitgebreide modeafdeling.  
Met de nieuwste skipakken, de warmste thermo- 
kleding en de hipste helmen, brillen en accessoires. 
“We onderscheiden ons met spullen van hoge 
kwaliteit. Onze medewerkers moeten kennis op-
bouwen van alle producten en merken. Zo staan 
één dag van het inwerktraject de Oakley-brillen 
centraal, de volgende dag geeft iemand van de 
handschoenenleverancier uitleg over waterdicht-
heid en ventilatie. Ook bij de skiverhuur krijg je 
een uitgebreide uitleg. Het is specialistisch werk, 
maar iedereen kan het leren!”
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MAKE IT HAPPENINTERVIEW

HET ROER OM
“Mijn moeder zei altijd al: 'jij gaat ooit iets voor jezelf 
beginnen’”. Ze heeft gelijk gekregen. “We zijn echt 
geëmigreerd en hebben weinig meer met Nederland. 
In januari is in Oostenrijk ons eerste kind geboren. Hij 
gaat hier opgroeien, in elk geval de komende jaren. We 
zitten erg centraal in Tirol, alles is dichtbij. Zijn we vrij? 
Genoeg te doen! En voor een vakantie ligt Italië om de 
hoek. Ja, het leven is hier goed."

COWBOYS UIT NEDERLAND
“We zijn in november 2013 als een soort cowboys 
begonnen. In Nederland was sushi hot, maar in dit 
Oostenrijkse dorp? Mensen stelden ons hardop de 
vraag wie daar in godsnaam op af zou komen. Inmid-
dels hebben we zo’n 80.000 bezoekers per winter. Er 
werken hier zo’n 25 mensen, waarvan vijf via Werken in 
Oostenrijk. Ik werk graag met Nederlanders. Natuurlijk 
omdat wij zelf én veel van onze klanten Nederlands 
zijn, maar vooral ook om hun mentaliteit en kennis van 
het Duits. Ons team werkt keihard. Is het Kerst?  
Dan zetten we een tandje bij. Een rustig moment?  
Dan maken we tijd voor gezelligheid. Die positieve 
sfeer onderling, dat merken de klanten. Zeker weten.”

“Ze wilden een barman die ook koffie kan 
maken. Laat ik nu toevallig in Australië mijn 
barista-diploma gehaald hebben! Omdat ik 
technisch ben, fungeer ik in de praktijk ook 
als klusjesman.”

Pieter, 23, barmedewerker en barista

SUSHI IN DE 
SNEEUW
“HET LEVEN IS GOED HIER IN OOSTENRIJK”

Om precies te zijn in Seefeld, Tirol. Want daar staat Woods, het hypermoderne 
restaurant van Nederlanders Julien Loijson en Mitchy Bron. Midden in ’t dorp, 
direct aan een 250 km lange langlaufpiste, eet je goddelijke sushi, de lekkerste 
poké bowls en de beste Aziatische specialiteiten. Sluit jij af met een rosé champagne 
panna cotta op het loungeterras, of wordt het toch een gin tonic in de panoramabar? 

“Mijn eerste vraag aan sollicitanten is altijd: 
‘6 dagen per week werken, ga je dat redden?’ 
Het is geen wintersportvakantie!”

Julien Loijson

“Mijn stages in het buitenland bevielen zo goed, dat ik 
na school een baan in Oostenrijk ben gaan zoeken. 
Na Parijs en Griekenland zijn de bergen weer eens wat 
anders. Ik heb hier mijn eigen appartement in een huis 
met de andere teamleden. Supergezellig!” 

Marieke, 22, medewerker bediening
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HOTELS
CLOSE TO 
HEAVEN

Famliiehotel Ellmauhof ligt in de bergen van Salzburg. 
Op een heuvel aan de rand van Hinterglemm, weg van alle 
verkeer en met een uniek 360º uitzicht. Het luxe resort 
richt zich specifiek op gezinnen met kinderen. HR-manager Andreas Dertnig kan er kort over 

zijn: de gasten in dit kinderhotel willen volledig 
ontzorgd worden. “We gaan voor het totaalplaatje. 
Van	kinderanimatie	en	paardrijlessen	tot	verzorgde	
maaltijden	en	wellness.	Hoe	beter	je	als	medewer-
ker Duits spreekt, hoe meer je hier kunt doen!”

FAN VAN NEDERLANDERS
De Nederlandse seizoenskrachten werken 
verspreid door het hotel. In de keuken, aan de 
receptie, in de huishoudelijke dienst, in het res-
taurant en bij de kinderanimatie. “Sinds dit jaar 
werken hier niet alleen in de winter, maar ook in 
de zomer mensen via Werken in Oostenrijk. Het 
biedt ons simpelweg minder administratie, meer 
gemak, financiële voordelen én gastvrij personeel. 
Nederlanders zijn goed opgeleid, reizen en spre-
ken veel talen. Dat komt omdat Nederland, net als 
Oostenrijk, een klein land tussen andere landen in 
is. We lijken op elkaar, zijn allebei gewend ons aan 
te passen aan andere culturen. Daarom passen 
Nederlandse mensen hier ook zo goed!”

“Nederlanders hebben veel 
gemeen met Oostenrijkers. We 
zijn gewend ons aan te passen 
aan andere culturen.”
Andreas Dertnig, 
HR-manager familiehotel Ellmauhof, Hinterglemm

In een hotel draait het om gasten 
naar de zin maken. Terwijl zij over-
dag op de piste zijn, snijd jij de sla 
voor het diner, vermaak je hun 
kinderen of maak je hun hotelkamer 
schoon. Na hun dag in de bergen, 
breng jij de glühwein of braad je de 
kartoffeln. Zowel voor jou als mede-
werker als voor de gasten van deze 
hotels geldt: never a dull moment!

INTERVIEW
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VAN HACCP NAAR EHBO
“Een persoon past in ons team als hij geen einzelgänger is. Teamgevoel, 
liefde voor kinderen en interesse in anderen, dat vinden wij het belangrijkst. 
Ons personeel heeft een eigen teamlodge bij het hotel en brengt veel tijd 
met elkaar door. Op een vrije dag stappen ze vanuit hier zó de piste op  
samen. Naast teambuilding, worden al onze mensen persoonlijk getraind. 
Elke afdeling kent opleidingsplekken waar we training on the job doen.  
Ook zijn er functiegerichte scholingen. Zo gaat een receptionist persoonlijk 
kijken waar de dichtstbijzijnde apotheek en arts zich bevinden. Keuken- 
medewerkers verdiepen zich in de HACCP-hygiënecode, horecapersoneel 
doet wijnkennis op en kindermeisjes volgen een EHBO-cursus.”

DESIGNERSOUTFIT
Alle kleding voor het vaste en seizoenspersoneel van Ellmauhof wordt op 
maat gemaakt. Of je nu in de bediening of de keuken werkt, je loopt al snel 
rond in een pakje van een slordige 700 euro …

SOMMELIER-AMBITIES?
Als medewerker kun je hier een wijncursus volgen. 
Zo weet je zeker dat je je gasten de juiste wijn bij 
elk gerecht adviseert.

“Nadat ik in Nederland een restaurant mee had opge-
zet, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het buiten-
land zat al jaren in mijn hoofd. Dit was het moment!”

Paul, 25, kok

HART VOOR KINDEREN?
De kinderopvang voor kinderen vanaf vier maanden oud is open van 
half 9 tot 21 uur. Knutselgenen en een engelengeduld? Dan is werken 
in een kinderhotel echt iets voor jou! 

Van stoelen en tafels tot 
leuningen en lambrisering: 
door het hele hotel heen vind 
je hout dat afkomstig is van 
wijnvaten.

16 Werken in Oostenriijk 17

“Ons hotel zit al 50 jaar in de familie. Ik run 
het samen met mijn vrouw Henderina. Veel 
van onze seizoensmedewerkers hebben een 
combi-baan. Ze werken bijvoorbeeld vijf  
dagen in de keuken en twee halve dagen in  
de après-ski. We denken graag met ze mee.” 

Jakob Lenk, 
eigenaar hotel Mesnerwirt, Westendorf



Na negen seizoenen horecawerk in de zomer, 
koos ik voor vastigheid in Nederland. Mijn 
kantoorbaan beviel alleen voor geen 
meter, dus ik ging terug. Eerst werkte ik ’n 
winter bij Fabels in Ellmau, nu vind je me 
hier bij Gerry’s Inn. Ik kende Westendorf 
al van vakanties. Inmiddels bevalt het zo 
goed dat Jakob en ik besloten hebben dat ik 
ook de zomer blijf.”

Carin, 30, horecamedewerker

“Onze groepsapp met collega’s in het dorp telt 43 
Nederlanders en heet de ‘vakantie-app’. Heb je na zes 
werkdagen een vrije dag, wat we hier vakantie noemen, 
dan laten we dit weten en spreken we af om te gaan 
snowboarden met z’n allen.”

Nigel, 20, barman
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TO SKI OR TO 
APRÈS-SKI

1. GERRY’S INN, 
WESTENDORF
Gerry’s Inn is een begrip in Westendorf en één 
van de bekendste après-ski-bars van Oostenrijk. 
Vanaf de piste ski je zo, hup, het terras op. Het 
café-restaurant bestaat al meer dan 40 jaar en 
het is dan ook niet gek dat Jakob Lenk, toen hij de 
tent zo’n vijf jaar geleden overnam van oorspron-
kelijk eigenaar en bouwer Gerry, de naam niet 
veranderd heeft. Samen met broer Jozef runt 
Jakob Gerry’s Inn, waar in het hoogseizoen maar 
liefst 13 medewerkers via Werken in Oostenrijk te 
vinden zijn. 

BLIJVEN PLAKKEN
“Veel Nederlanders doen aan wintersport en 
bezoeken jaar in jaar uit Tirol. Gemotiveerde, 
ervaren horecakrachten uit Nederland zijn dus wel 
zo fijn. We hebben ons eigen stampersoneel, dat 
ook in de zomer werkt, en in oktober starten we 
met de werving van extra krachten voor de winter. 
Na deze gesprekken regelen we de huisvesting. 
We werken hier hard, maar zorgen goed voor onze 
mensen. Dat blijkt wel, er zijn seizoenskrachten 
die al vier of vijf winters op een rij terugkomen.”

MAG IK VAN JOU …?
Naast Gerry’s Inn is Jakob eigenaar van après-ski-
bar Karat. “Toon van Werken in Oostenrijk heeft 
me geholpen met het opzetten van après-ski 
zo’n 12-13 jaar geleden. Hij had de ervaring, ik 
de contacten. We hebben het samen gedaan en 
vanaf dag één liep het.” Andersom geldt dat Jakob 
een grote rol gespeeld heeft in het opstarten van 
Werken in Oostenrijk. “Toen Toon hier begon, heb 
ik hem in contact gebracht met de juiste mensen, 
hotels en andere bedrijven in Oostenrijk. Ik ken 
natuurlijk de wetten en regels en als voorzitter van 
de plaatselijke VVV en ervaren ondernemer weet 
ik hier de weg. We hebben elkaar geholpen.”

4 X THE PLACE TO BE

INTERVIEW

Jakob LenkJozef Lenk
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2. LUIGI’S TURBO 
BAR, GERLOS
Jordi Hogendoorn werkt al jaren in de horeca en 
koos een jaar of drie geleden bewust voor werken 
in het buitenland. In de zomer werkt hij op Mallor-
ca, in de winter bij Luigi’s Turbo Bar in Oostenrijk. 
“In een ander land leer je nieuwe talen en nieuwe 
manieren van werken. Daar groei je van. Je leert 
ook snel nieuwe mensen kennen. Mijn sociale 
kring breidt zich enorm uit.”

4 KARAT, 
WESTENDORF
Werk je als barman of barvrouw in Karat? Of ga 
je met je collega-skileraren nog een afzakkertje 
doen? Dan heb je het geluk zo nu en dan te mo-
gen genieten van DJ Patrick. 

Patrick de Vreugd komt oorspronkelijk uit de bouw 
en is alweer een tijd fulltime DJ. “Op mijn 18e ben 
ik begonnen met draaien, ik zit nu een jaar of zeven 
hier in Oostenrijk. Hooguit een paar weken per jaar 
en maximaal één week aan een stuk hoor. Ik wil 
genoeg tijd doorbrengen met mijn gezin.” 

HOE WORD JE DJ?
“Draaien kan iedereen leren. Entertainen en ver-
maken is een ander verhaal”, lacht hij. “Ik heb het 
mezelf aangeleerd, onder andere door veel met col-
lega’s te praten. Het gaat om het samenspel met je 
publiek. Ik geef mensen een leuke avond, bezorg ze 
energie. Als je een goede allround DJ wilt zijn, moet 
je je bovendien niet focussen op één muziekstro-
ming. Doordat ik het breed houd, alle stromingen 
combineer en nummers draai van de jaren zestig 
tot nu, krijg ik iedereen aan het dansen. Investeer 
niet alleen in het nu, maar ook in het verleden, zeg 
ik altijd tegen jonge nieuwkomers.”

3. FABELS, ELLMAU

“Het is fijn om altijd tussen de 
vrolijke mensen te zijn. Ik heb 
continu een vakantiegevoel, dit 
voelt totaal niet als werken!”

Anne, 22, barvrouw

“Muziek is om te delen”  
Patrick de Vreugd, 34, DJ

“Met deze ervaring kan ik zo 
ongeveer alles in horeca gaan doen. 
Handig als ik ooit zelf een bar of 
restaurant wil beginnen.”
Jordi, 28, horecamedewerker

“Er werken vijf mensen via Werken 
in Oostenrijk in onze bar. 
We vragen altijd naar toppers, 
horeca is nu eenmaal topsport.”
Patrick Westra, eigenaar
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Zanger Tim Schalkx treedt regelmatig op in Fabels, zoals hij dat in diverse 
cafés in Oostenrijk en andere landen doet. Ook in ons eigen Nederland is 
Tim geen onbekende. Ga je wel eens op stap in de Skihut of naar een gezellig 
muziekfeest? Grote kans dat je hits als ‘Bubbelbad’, ‘Met me dansen’ en ‘Leve 
de après ski’ hardop meezingt.

SCHILDER MET MICROFOON
In de zomer is Tim thuis actief als zelfstandig schilder. In de winter zingt hij 
in de weekends in Nederland, pakt hij op zondag het vliegtuig naar Tirol, om 
op woensdag weer terug naar zijn vrouw en vier kinderen te gaan. “Ik vind 
het een goede mix zo. Ik doe overal ervaring op, leer nieuwe talen en mijn 
netwerk groeit continu. Zolang ik er plezier in heb, ga ik door. Het leukst aan 
dit werk vind ik dat ik zoveel verschillende soorten mensen ontmoet. Bekende 
en onbekende, rijk en arm. Wat iedereen met elkaar gemeen heeft? We willen 
allemaal plezier maken!"

Tim Schalkx, 32, zanger

20 Werken in Oostenriijk
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Voor de verloning van horeca-, ski- en winkelpersoneel 
werkt Werken in Oostenrijk al ruim 10 jaar samen met 
Synergie International Recruitment. En met succes. 

Suzan van Lier en Bas Hermes zijn meer dan tevreden over 
hun samenwerking met Werken in Oostenrijk. “Uit het feit 
dat we al meer dan tien jaar zaken doen, blijkt wel dat het 
goed zit”, lacht Suzan. “We zijn juridisch werkgever van de 
medewerkers die tijdelijk in Oostenrijk gaan werken. Voor-
afgaand aan het seizoen, zo ongeveer in oktober, krijgen 
we van Werken in Oostenrijk hun namen door en gaan we  

“Ouders waarderen de info-avond enorm. 
Onze persoonlijke uitleg en het inzien van 
contracten geeft ze een betrouwbaar gevoel. 
Zo zien ze dat ’t goed zit.”

gegevens verzamelen die we nodig hebben voor het contract  
en de uitbetaling van het salaris. In november zien we  
iedereen persoonlijk, tijdens de informatie-avond die we 
samen met Werken in Oostenrijk organiseren. We geven 
de jongeren dan duidelijkheid en leggen uit hoe het straks 
in zijn werk gaat. Ook ouders vinden het fijn om te zien 
waar hun kind terechtkomt en dat alles goed geregeld is.” 

FIJN VOOR WERKNEMER  
ÉN WERKGEVER
“Als er vragen zijn over het loon of de uren, hebben 
we contact met de medewerkers en lossen we het 
op. Ook met opdrachtgevers in Oostenrijk schakelen 
we rechtstreeks, veel van hen bezoeken we zelfs 
regelmatig. Als we de loonsom voor horecabedrijven 
en skischolen doorberekenen, zien we meestal 
dat het goedkoper is om tijdelijk personeel vanuit  
Nederland te halen. “Los van de factor geld, zijn de 
factoren zekerheid en ontzorgen een belangrijke 
voor bedrijven”, vult Bas aan. “De tijdelijke krachten  

zijn bij ons in dienst en blijven in Nederland  
verzekerd, wat voordelen heeft. De werkgever 
in Oostenrijk heeft een gemotiveerde Neder-
lands en Duits sprekende kracht, zo min mogelijk  
administratieve rompslomp en minimale risico’s. 
De Nederlandse werknemer heeft ons sociale stel-
sel achter zich en bouwt al werkend bijvoorbeeld 
gewoon ww-rechten op. Dit is een ideale constructie 
voor alle partijen.”

JOUW SEIZOENSBAAN 
GOED GEREGELD

Bas Hermes en Suzan van Lier in hun kantoor in Schijndel

SYNERGIE INTERNATIONAL 
RECRUITMENT 
Synergie International Recruitment is onderdeel van de 
internationale, beursgenoteerde Synergie Groep S.A. en 
gespecialiseerd in het uitzenden van buitenlandse 
medewerkers. 

“Ik heb op het moment 25 ervaren Nederlanders 
aan het werk. Alles is altijd goed geregeld, 
ongecompliceerd en de mensen vallen onder 
de Nederlandse wetgeving. Zowel voor mij als 
het personeel is het ideaal zo."

Jakob Lenk, horecaondernemer
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VAN TAARTVERKOPER  
TOT WIJNPROEVER ...
... EN VAN KEUKENHULP 
TOT KINDERMEISJE
Niet iedereen die via Werken in Oostenrijk aan de slag is, werkt op de piste of in de 
kroeg. ‘Mag het wat rustiger’ of ‘iets minder sportief graag’ kennen we ook. Kijk 
zelf maar hoeveel verschillende functies er in de bergen te vinden zijn! 

“Een kledingwinkel is 
weer eens wat anders. 
Hier in Hinterglemm zie 
ik veel soorten mensen 
en in het seizoen is het 
lekker druk.”

Valerie, 21, medewerker kledingzaak

“In deze taartjeswinkel 
naast de kerk en aan de 
piste komen veel locals. 
De ideale plek om mijn 
Duits te oefenen!”

Pim, 22, medewerker Konditorei

“Ik ga hele gesprekken 
aan met klanten. 
Soms bouw je in korte 
tijd echt een band op.”

Rob, 25, medewerker skiverhuur

24 Werken in Oostenriijk
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OOK IN DE ZOMER ACTIEF

Hiken, wandelen en bergbeklimmen. Paragliden, rodelen en mountainbiken. 
Oostenrijk trekt niet alleen skifanaten en sneeuwverslaafden, ook natuur-
liefhebbers en outdoorsporters halen hun hartje op in de Alpen. En dus is 
er ook in de warmere maanden steeds meer vraag naar Nederlands personeel. 

Wat denk je, ga jij komende zomer aan de slag als horecamedewerker in de 
bediening of keuken van een gezellig hotel, restaurant of bar?  Of is een baan  
als fietsmonteur of adventure guide misschien meer iets voor jou?

Check de vacatures op www.werkeninoostenrijk.nl!

“ik ontmoet continu 
nieuwe mensen. 

Je sociaal 
leven krijgt een 
mega-boost.” 

“We wonen met 
z’n allen in 

één huis.
Je bent hier 

nooit alleen!”

WHO SAYS 
PARADISE 
HAS TO BE 
TROPICAL? 
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NORMEN EN WAARDEN
“We bieden verschillende ski- en snowboardopleidingen aan. 
Een groot deel van onze leraren wordt geschoold door Snowlife, 
daarnaast komen onze leraren van scholen met wintersportlei-
dingen, zoals de ALO, CIOS en ROC’s”, vertelt Marcel. “We wer-
ken met tieners en twintigers waar de energie vanaf spat. Ze zijn 
enthousiast en willen dolgraag aan de slag. Wat we regelmatig 

SKILERAAR WORDEN        
   DOE JE 
           ZO

Stel. Je bladert dit magazine door en denkt: ik wil ook 
skileraar worden. Hoe pak je dat aan? Het antwoord is 
simpel. Bel of mail en ga in gesprek met Marcel O’Keefe 
van Werken in Oostenrijk. Samen met partners als 
Snowlife en diverse scholen en sportacademies zorgt hij 
ervoor dat je in no time klaar bent voor het echte werk!

zien, is dat Nederlandse jongeren andere normen en waarden 
hebben dan Oostenrijkse. In Oostenrijk spreken mensen elkaar 
aan met u en is er respect voor gezag. We horen regelmatig van 
ouders dat ze na één seizoen een ander kind terugkrijgen. Hun 
zoon kan ineens koken en wassen. Heeft leren samenwerken in 
een multicultureel team en kan voor zichzelf zorgen. Ja, van een 
baan in het buitenland leren de jongeren enorm veel.”

“Na één seizoen komen ze al anders thuis. Heropgevoed. 
Wereldwijs. Zelfstandig.” 

Marcel O’Keefe, 
partner Ski & Sport 
Werken in Oostenrijk

DE IDEALE KANDIDAAT
✓ is flexibel
✓ bruist van de energie
✓ kan met volwassenen en kinderen omgaan
✓ heeft verantwoordelijkheidsgevoel

INTERVIEW

“We zorgen voor 
én ontzorgen 

de gasten, zodat 
ze lekker kunnen 
genieten van hun 

vakantie”
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ALTERNATIEF VOOR BACKPACKEN
“De meest gehoorde redenen om skileraar te worden? Ervaring 
opdoen in het buitenland, een vreemde taal leren en zelf op 
een hoger niveau leren skiën. De après-ski telt soms ook wel 
mee, maar wordt minder vaak genoemd”, vertelt Yuri. “Het is 
best een verantwoordelijkheid die je krijgt. Je krijgt 10 kinderen 
mee, die moeten alle 10 weer terugkomen”, vult Monique aan. 
“We geven dan ook altijd de tip mee zelf fit te blijven!”

DE OPLEIDING
“De voorbereiding van de opleiding vindt plaats in Nederland, 
de opleiding in Oostenrijk. Het begint met informatieavonden 
door het hele land, daarna volgt er een introductiedag in  
Zoetermeer. Op deze dag leggen we uit wat het beroep inhoudt, 
wat het gewenste niveau Duits is en doen we een stukje 
baantraining om te zien hoe goed mensen skiën. Mensen die 
hun niveau of vaardigheden willen of moeten verbeteren, volgen 
daarna nog een trainingsweekend of extra Duitse lessen. 
Hierna gaan we de grens over: op naar Kaprun, Zell am See of 
Hinterglemm voor de 11-daagse opleiding en vervolgens de 
werkplek. In de opleiding komt, naast het theoretische en  
technische, ook vooral het didactische deel aan bod.” 

“Denk niet dat je per se een pro moet 
zijn. Met korte bochten van de rode piste 
is goed genoeg. Met kinderen kunnen 
omgaan is veel belangrijker!” 

WAAROM SNOWLIFE?
“Zowel wij als onze 20 vaste trainers hebben allemaal ervaring 
als skileraar. We geven zelf ook nog steeds les. We weten dus 
precies wat je meemaakt en onderhouden de hele winter con-
tact met alle skileraren. We bellen, appen en komen langs. Ook 
de eigenaren van skischolen kennen we persoonlijk, we weten 
wat ze zoeken. Samen met Marcel van Werken in Oostenrijk 
bezoeken we de skischolen en maken we de beste matches. De 
aanvragen voor volgend seizoen stromen alweer binnen. We 
zitten nu al boven het aantal van afgelopen winter. Gaat het 
goed met Snowlife? Ja dus.”

“Werken in Oostenrijk verzorgt  
de banen, wij de opleiding”

IN GEWOON NEDERLANDS BITTE
"We werken graag met Werken in Oostenrijk. Niet alleen om-
dat we de werving samen doen, maar ook omdat het adminis-
tratieve en juridische stuk zo goed verzorgd is. Als we mensen 
plaatsen bij een skischool die níet met Werken in Oostenrijk 
samenwerkt, zijn er meestal een hoop vraagtekens over het 
contract. Ook worden mensen in dat geval in Oostenrijk verze-
kerd voor zorg, met alle nadelige gevolgen van dien als er iets 
gebeurt. In het ziekenhuis is een gebroken been nog geen pro-
bleem, maar als iemand daarna moet revalideren of fysiothera-
pie nodig heeft, wordt het ingewikkeld. Doordat onze leraren in 
Nederland in dienst blijven, creëren ze ook geen ‘gaten’ in hun 
ervaring en bouwen ze ww-rechten op. Onze doelgroep is hier 
misschien niet zo mee bezig, hun ouders des te meer!”

 Meer info over Snowlife vind je op www.snowlife.nl

SKILERARENOPLEIDER SNOWLIFE
Monique van Bakel en Yuri Bartels begonnen in 2010 met Snowlife om ervoor te zorgen dat Nederlandse en Belgische leraren beter 
voorbereid	en	met	meer	plezier	begonnen	aan	hun	droombaan	in	de	sneeuw.	Anno	nu	is	dat	nog	steeds	hun	hoofddoel:	jou	de	tijd	
van je leven bezorgen! ’s Winters trainen zij ruim 300 leraren on the job, in Tirol en Salzburgerland. 

“Samenwonen met collega’s, elke dag buiten zijn, deze baan is 
top! Ook al ga ik volgend jaar studeren en lukt het niet meer 
om vijf maanden te gaan, in de vakanties wil ik lekker blijven 
lesgeven. Van alle lessen die ik geef, vind ik de kinderlessen het 
leukst. Van kinderen krijgt je zoveel energie terug. Laatst had ik 
een Roemeens jongetje in de groep. Ook al verstonden we el-
kaar niet, we hadden de grootste lol. Communiceren en plezier 
maken kan in elke taal.”

Emily, 19, ski- en snowboardlerares

DE BUITENLANDSTAGE
Henk Wijsbeek is sportdocent aan ROC het Alfa College, Cios 
Heerenveen en ALO Groningen. Hij leidt jongens en meiden 
met het keuzevak skiën op tot skileraar. En om een goede 
leraar te worden, is natuurlijk kennis van de theorie én de prak-
tijk nodig. Hoe dat precies zit? Henk legt je het haarfijn uit aan 
de hand van zes keuzes.

SPROOKJE OF REALITEIT?
“In ’t begin ervaren de studenten het als ’n sprookje. Als 17- 
of 18-jarige komen ze ineens terecht in een droomwereld. 
Eenmaal terug op school, zijn ze na een week of vier, vijf 
weer een beetje normaal, haha.”

NEDERLAND OF OOSTENRIJK?
“Oostenrijk. De kinderen schrijven zich natuurlijk hier op school 
in voor het specialisme skileraar, maar de praktijk leren ze ter 
plekke. De training waarin ze technische vaardigheden leren, 
vindt in Oostenrijk plaats. Daarna volgen de opleidingsweek 
en de stage op de piste. Voor eerstejaars studenten duurt deze 
stage een maand, voor tweedejaars drie of vier maanden. Veel 
mensen doen twee skistages op ’n rij. Of lassen een tussenjaar 
in na hun opleiding en gaan terug naar Tirol. Niet zelden werkt 
de sneeuw verslavend!”

ERVARING OF BEGINNELING?
“We zien natuurlijk mensen die al jaren skiën of boarden, maar 
niet iedereen staat al vanaf kleuterleeftijd op ski’s. Laatst was 
er zelfs iemand met nul komma nul ski-ervaring. Hij haalde het 
puur op motivatie. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkst.”

LEERZAAM OF GEZELLIG?
“Allebei! Een buitenlandse stage is een goede ontwikkeling tot 
volwassenheid. Ze leren hun eigen boontjes doppen. Dingen 
regelen en organiseren. Mijn ervaring is dat sportstudenten die 
kiezen voor het buitenland meer en andere dingen leren dan 
studenten die bijvoorbeeld in hun eigen dorp voetbaltraining 

geven. Gaan ze dan ook nog intern, dan leren ze helemaal veel.”

STAGIAIR OF MEDEWERKER?
“Duidelijk medewerker. Lopen ze via ons - en dus via Werken 
in Oostenrijk - stage, dan leren ze meteen het echte vak met 
alle facetten. Ze krijgen gewoon betaald als normaal personeel, 
worden niet uitgemolken voor een paar euro zoals je op andere 
plekken ziet gebeuren. Eigenlijk neemt Werken in Oostenrijk de 
studenten helemaal van ons over. Zij zorgen voor een presen-
tatie voor de ouders, de werkplek, het loonstrookje en het 
salaris. De skischool verzorgt de huisvesting. Alles is van a tot z 
geregeld.”

VEILIG BIJ VRIENDJES OF ALLEEN IN ’T DIEPE?
“Het laatste, maar dan wel met beleid uiteraard! Alle 60 tot 70 
jongens en meisjes plaatsen we bij een skischool die bij ze past. 
Ik kijk daarbij naar hun karakter en leeftijd. Zo past een jonge 
beginner soms beter in een klein dorpje met minder drukke 
après-ski. En de vriendjes? Die haal ik uit elkaar. Veel leerzamer!”

Henk Wijsbeek, mbo- en hbo-wintersportleraar Noord-Nederland,  
aan het werk met een groep studenten.
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