Kitesurf instructeur / Horeca medewerker
Jij zit nooit stil en bent het liefst altijd buiten. Kitesurfen is je passie. Je bent enthousiast en
je 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 kitesurfinstructeur en vakantiekracht bij
Moio Beach!
Wat ga je doen?
Kitesurflessen geven, privé of in tweetallen, mensen te woord staan die vragen hebben
over kitesurflessen. Iedere klant veilig begeleiden en geduldig iedere les netjes invullen.
⚫ Begeleiden van de kitesurflessen op het strand en in het water;
⚫ Instructies geven en het bewaken van de veiligheid;
⚫ Opbouwen en opruimen van het materiaal;
⚫ Het materiaal onderhouden;
⚫ Klanten te woord staan en informeren.
Optioneel:
In het voor- en naseizoen is het mogelijk om je uren aan te vullen met werken in de
horeca, zoals de afwas, keuken of bediening. Ook als er een dag geen wind is kun je
bijspringen in de horeca. Zo kun je altijd veel uren maken en heb je het voordeel van de
leuke extra’s.
Wie zijn wij?
Moio Beach gaat in 2021 de samenwerking met Cadzand Sports aan. SC heeft jaren
lange ervaring met het geven van vakkundige, leuke en veilige kitesurf lessen.
Moio is niet alleen een strandpaviljoen, het is ook sport. Veel vakantiekrachten combineren
hun horecabaan met werken als sportinstructeur. Je vindt hier ervaren surfinstructeurs,
vaste krachten en studenten die naast hun baan assisteren bij de strand-activiteiten.
Je bent in dienst bij Cadzand Sports. Je krijgt de verantwoordelijkheid over de
kitesurflessen die bij Moio Beach worden gegeven. Je hoofdtaak is om iedere aanvraag te
behandelen, de nodige informatie aan de klant geven en in te plannen. Voor de eventuele
extra uren in de horeca zul je in dienst zijn bij Moio Beach.
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Ben jij:
⚫ In bezit van een geldig IKO of ander certificaat? (indien niet is dit bespreekbaar)
⚫ Sportief en fit;
⚫ Enthousiast;
⚫ Een aanpakker;
⚫ Een echte Teamplayer;
⚫ Bereid om lange dagen te maken in de zomer op het strand?
⚫ En spreek je 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:
⚫ Een goed salaris;
⚫ 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 nog vragen? Neem contact op met Vincent (Cadzand Sports) of Dirk (eigenaar
Moio Beach).
Bel, mail of kom langs.
Vincent: 0621577001
Dirk: 0117-392180
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