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VACATURE BUITENSPORTINSTRUCTEUR
In de ochtend sta je vroeg op met je collega’s om samen alles voor te bereiden, want de klant is in de
Ardennen om een onvergetelijke dag te beleven en daar ga jij voor zorgen!
Ze gaan onder andere abseilen, klimmen en mountainbiken. Na een dag hard werken kan er even
nagepraat worden onder het genot van een kampvuur en een drankje, maar niet te laat want morgen
ochtend ben je weer van de partij bij een schoolkamp welke je nodig hebben bij de bivak!
Zomaar een greep uit een mogelijke dag van een echte buitensport instructeur. Komt er nu een glimlach
op je gezicht en denk je “DAT WIL IK OOK”? Laat dan een berichtje achter per mail of in de chat en dan
maken wij een kennismakingsafspraak.
Meer info nodig, neem even contact met ons op!
De werkzaamheden:
• Uitvoer van sport en spel / teambuilding programma’s op diverse locaties.
• Uitvoer van activiteiten in de Belgische Ardennen voor school-, bedrijfs- en vrienden groepen.
• Uitvoer van activiteiten in het Klim & Avonturenbos in Goirle.
• Mogelijkheid tot uitvoeren van wintersport gerelateerde activiteiten voor Snowbreaks.
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.
• Affiniteit met wintersport en het hebben van een ski of snowboard 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.
• Doorgroeimogelijkheden als instructeur / hoofdinstructeur / ERCA Rescuer.
• Een verloning volgens de CAO dagrecreatie .
• 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

