Adventure Sports Vacature van: Moio Beach
Locatie:

Vlamingpolderweg 3, 4506 HZ Cadzand

Type bedrijf:

Adventure Sports

Dienstverband:

Parttime baan

Vacature buitensportinstructeur/evenementen instructeur Moio Beach
Moio Beach is op zoek naar nieuwe enthousiaste instructeurs die ons team komen versterken. Moio Beach houdt zich o.a.
bezig met het begeleiden van deelnemers aan sportieve, actieve en/of spectaculaire activiteiten op het strand en in de
zee. Moio Beach biedt activiteiten aan als blokarten, powerkite, brandingraften, brandingkajakken, golfsurfen, SUP’en,
skimboarden, bumpervoetbal, beach lacrosse etc.
Gedurende het gehele jaar, maar met de nadruk op de periode van april tot en met september staan er door de week en
tijdens de weekenden veel vriendengroepen, bedrijfsuitjes, vrijgezellenuitjes, families en sportverenigingen op de
planning. Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) is het druk met het zomerprogramma, waarbinnen we van maandag
tot en met vrijdag iedere dag verschillende activiteiten aanbieden voor toeristen. Daarnaast organiseren we meerdere
Funsportkampen voor kinderen vanaf 8 jaar(+/- 35 kinderen per kamp).
Als instructeur werk je op oproepbasis en zorg je samen met je collega’s dat de deelnemers een topdag aan het strand
beleven. Als instructeur draag je zorg voor de voorbereiding, instructie, begeleiding en het opruimen van de activiteiten.
Specifieke kennis of ervaring is niet noodzakelijk, maar wel een pre. In het voorjaar worden interne opleidingsmomenten
gepland en zullen de activiteiten worden doorlopen. Daarna zal je actief begeleid worden tijdens de eerste
instructiemomenten.
Functie-eisen:
• Affiniteit met water, wind en/of beachsports
• Affiniteit met het begeleiden van of lesgeven aan groepen
• Zelfstandige werkhouding
• Sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel
• Enthousiaste uitstraling
• (Buiten)sportopleiding is een pre
Wij bieden:
• Een mooie werkplek aan het strand in Cadzand-Bad
• Een goed salaris
• Interne opleiding
• Leuk, jong team van collega’s
• De mogelijkheid om ook in de horeca te werken en zo veel uren te draaien
• Heerlijke warme maaltijd in de middag
Herken jij jezelf in deze vacature en heb je interesse stuur dan een mail naar info@moio.nl. Vermeld in de mail je
motivatie en voeg je CV toe. Heb je vragen over de functie of vacature dan kun je contact opnemen met Ube van der Zee
of Marco Scherbeijn via 0117 - 392180

