
Over Rocks ’n Rivers 
Rocks ’n Rivers is een groeiende en creatieve organisatie dat werkzaam is in de buitensport- en 
recreatiebranche. Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren en begeleiden van schoolkampen, bedrijfsuitjes, 
teambuilding en survivaldagen in Nederland en de Belgische Ardennen. Binnen ons bedrijf werken we met een 
jong, super enthousiast en gedreven team. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en zijn we 
wellicht op zoek naar jou! Je kunt ons team komen versterken als: 

Buitensport / recreatie instructeur (full & parttime) 

Wat houdt het werk in? 
In de frisse buitenlucht werk je als instructeur in de uitvoer van programma’s op diverse locaties. Daarnaast ben 
je ook werkzaam in de ondersteuning van de voorbereiding van programma’s. De programma’s die wij bieden 
richten zich op sport / spel en teambuilding. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

• Uitvoer en voorbereiding in Nederland op diverse locaties 

• Uitvoer en voorbereiding in de Belgische Ardennen voor school-, bedrijfs- en vriendengroepen 

• Uitvoer en voorbereiding in ons eigen Klim & Avonturenbos in Goirle 

• Mogelijkheid tot uitvoeren van wintersport gerelateerde activiteiten voor Snowbreaks 

• Ondersteunen in onderhoud van materialen, installaties en locaties 

Wat bieden wij jou? 

• Doorgroeimogelijkheden tot Hoofdinstructeur / Projectleider / Coördinator 

• Interne opleiding (mogelijkheid tot ERCA Rescuer) 

• Een enthousiast, actief en jong team om in te werken 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder diverse opleidingsmomenten 

• Een verloning volgens de CAO Dagrecreatie 

• Reiskostenvergoeding 

• Leuke borrels en personeelsactiviteiten 

• Persoonlijke groei 

Wij zoeken iemand die: 

• Enthousiast, gemotiveerd en sportief is 

• Een teamspeler is 

• Zelfstandig, gedreven en nauwkeurig werkt 

• Inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen heeft 

• Ervaring heeft in de omgang met groepen en sportactiviteiten 

• Wil deelnemen aan de interne opleiding EHBO 

Spreekt dit je aan? 

• Werken in de frisse lucht 

• Een groot scala aan diverse werkzaamheden 

• Doorgroeimogelijkheden binnen een enthousiast team 

Neem dan snel contact op met onze organisatie en vraag naar een van onze contactpersonen. 

Contactpersonen: 

Jaap de Groot: jaap@rocks-n-rivers.nl 
Martijn van Gool: martijnvangool@rocks-n-rivers.nl  
Voor telefonisch contact bel naar: 013-4690460  
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