Sportinstructeur Buitensport
Jij zit nooit stil en bent het liefst altijd buiten. Sport is je passie. Je bent enthousiast en vindt
het leuk om les te geven. Jij kunt de hele zomer op het strand doorbrengen en daar nog je
geld mee verdienen ook. Hoe? Als vakantiekracht bij Moio Beach!
Wat ga je doen?
Begeleiden van heel uiteenlopende groepen. Van kinderfeestjes tot vrijgezellenfeesten en
bedrijven met 50 tot 200 man. Jouw taken:
 Begeleiden van de activiteiten op het strand en in het water;
 Instructies geven en bewaken van de veiligheid;
 Opbouwen en opruimen van het materiaal;
In de zomer draai je mee met kinderkampen en zomeractiviteiten voor toeristen en kinderen
uit de regio (8+). Jouw taken:
 Opbouwen en opruimen;
 Groepen kinderen begeleiden;
 Het ene dagdeel geef je les op het water, het andere dagdeel op het strand;
 Eten met de kinderen;
 Ouders te woord staan.
Optioneel:
In het voor- en naseizoen is het mogelijk om je uren aan te vullen met werken in de horeca,
zoals de afwas of bediening.
Wie zijn wij?
Moio Beach richt zich op goed eten en buitensport: Food&Fun. Bij buitensport moet je
denken aan onder andere golfsurfen, kajakken, stand-up paddling, blokarten en beachgolf.
In het voor- en naseizoen (mei en september) begeleiden we veel bedrijfsuitjes en feestjes.
In de zomer bieden we Summer Camps aan en kunnen gasten clinics bij ons volgen.
Je komt terecht in een, uiteraard, sportief en enthousiast team en trekken veel op met de
medewerkers uit het strandpaviljoen van Moio. Waar nodig ondersteunen we elkaar. Is het
erg druk in de keuken en bediening? Dan duik je even de keuken in of trek je een schort aan
om mee te lopen.
Ben jij:
 Sportief en fit (kennis van de sporten is niet vereist);
 Enthousiast;
 Een aanpakker;
 Teamgericht;
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Bereid om lange dagen te maken in de zomer?
En red je je in de Engelse taal?
Als je ook een woordje Duits en/ of Frans spreekt, is dat een pré.

Dan maken we graag een praatje met je!
Wat krijg je terug:
 Geld;
 Interne opleiding tot buitensport-instructeur;
 Interne EHBO-cursus;
 Gratis gebruik van het Moio-materiaal om zelf te sporten;
 Leuke collega’s die graag samen optrekken;
 Bedrijfsmaaltijden van restaurantkwaliteit;
 Mogelijkheid om mee te rijden met collega’s.
Interesse? Solliciteer dan meteen!
We nemen binnen 2 dagen contact met je op.
Contact
Heb je eerst nog vragen? Neem contact op met Simone (hoofd buitensport) of Dirk
(eigenaar). Bel, mail of kom langs.
0117-392180
info@moio.nl
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