
 

 

Waarom een stage bij Rocks ’n Rivers? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VACATURE STAGIAIR ALLROUND BUITENSPORT 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 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 in beheer hebben. 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. 

 
De werkzaamheden: 

 Begeleiden van deelnemers tijdens programma’s 

 Kennismaken met verschillende doelgroepen, programma’s en locaties 

 Programma’s voorbereiden 

 Materiaal en locatie onderhoud 
 
Naast deze werkzaamheden is er ook ruimte voor speciale stageopdrachten, zoals het bedenken van een 
activiteit, organiseren van een (compleet) programma, maken van een draaiboek , risicoanalyse, etc. 
 
Wij zoeken iemand die: 

 Enthousiast, sportief, gemotiveerd en leergierig is 

 Een teamspeler is 

 Betrouwbaar & flexibel is 

 Creatief en oplossingsgericht is 

 Affiniteit heeft in de omgang met groepen en sportactiviteiten  

 Het niet erg vindt om in de mei- en/of zomervakantie stage te lopen 
 
Wij bieden:  

 Als stagiair krijg je een vaste stagebegeleider toegewezen, die je in jouw stageperiode gaat 
begeleiden. Samen met je stagebegeleider heb je verschillende gesprekken, waarbij jouw 
ontwikkelingen worden besproken 

 Een leuk en actief instructeursteam als collega’s 
 
Voor meer informatie: 
Bekijk ook onze website: www.rocks-n-rivers.nl  
Contactpersonen: Timo Veldhoen. CV  + motivatiebrief sturen naar: timoveldhoen@rocks-n-rivers.nl  
Of 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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