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Waarom werken bij Rocks ’n Rivers? 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
VACATURE BUITENSPORT / RECREATIE INSTRUCTEUR  

Net onder Goirle, tegen de grens van België bevind zich het Klim & Avonturenbos. Hier zit het 
hoofdkantoor vanuit waar wij opereren. Naast de activiteiten in het Klim & Avonturenbos (klimbos, 
wandel en step tochten, activiteitendagen) organiseren wij ook sportieve evenementen in Nederland op 
externe locaties. Dit kan variëren van een sportdag voor scholen tot teamtrainingen voor bedrijven. Ook 
zijn wij actief in de Belgische Ardennen waar wij naast camping Domaine du Bocq ook 2 groepshuizen 
exploiteren. Dit is de basis van veel schoolkampen, bedrijfsuitjes of gezinsvakanties.  
Zoals je leest zijn wij op veel vlakken actief en dat maakt het werk ook zo afwisselend, leuk en leerzaam! 
Er is ruimte om overal te kunnen werken, maar ook om bijvoorbeeld alleen in Nederland aan de slag te 
gaan.  
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die als instructeur recreatie willen werken. Met beleving, kwaliteit, 
veiligheid en een persoonlijke aanpak als leidraad zorgen wij voor een onvergetelijke beleving. 

 
De werkzaamheden: 

• Uitvoer van activiteiten in het Klim & Avonturenbos in Goirle 

• Uitvoer van Sport en spel / teambuilding programma’s op een externe locatie in Nederland voor 
scholen en bedrijven.  

• Uitvoer van activiteiten in de Belgische Ardennen voor school, -bedrijfs en -vrienden groepen 
Wij zoeken iemand die: 

• Enthousiast, sportief en gemotiveerd is 

• Een teamspeler is 

• Zelfstandig, gedreven en nauwkeurig werkt 

• Inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen heeft 

• Affiniteit heeft in de omgang met groepen en sportactiviteiten  

• Wil deelnemen aan de interne opleiding (EHBO-, en buitensport diploma is een pré) 
Wij bieden:  

• Een FlexiTimer/oproep of vast contract. Op basis van ervaring, kennis en beschikbaarheid. Alleen 
weekenden en vakanties is ook mogelijk. 

• Zorgen voor doorgroeimogelijkheden als Rescuer / hoofdinstructeur / projectleider 

• Belonen je volgens de CAO dagrecreatie   

• Bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder diverse opleidingsmomenten,  

• reis- en maaltijdvergoedingen en leuke personeelsactiviteiten 

• Een leuk en actief instructeursteam als collega’s 
Voor meer informatie 
Contactpersonen: Martijn van Gool  
CV sturen naar: martijnvangool@rocks-n-rivers.nl Bel met: 013-4690460 

 

    

Een avontuurlijke 
beleving in een 

persoonlijke sfeer 

Een leven lang 
buitenspelen 

 

Mensen en teams 
in beweging zetten 

Milieubewust en  
maatschappelijk 

betrokken 
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