Vacature Outdoor & teambuilding instructeur
(maart t/m oktober)
IJzeren Man Vught, ofwel IJM, ofwel Strandbad – Strandpaviljoen – Strandhuys – Strandrecreatie – Stranduitjes
De stranduitjes op IJzeren Man Vught wordt verzorgd in samenwerking met Fitt-Outdoor.

Fitt-Outdoor | Fitt-Outdoor is een Brabants buitensportbedrijf dat sinds 2001 actief is in het organiseren van
teambuilding, groepsuitjes en stranduitjes voor groepen uit het bedrijfsleven, scholen en particulieren. Naast het
doorgaans sportieve karakter staan bij alle activiteiten vooral ontspanning, beleving en de gemoedelijke buitensfeer
voorop. Fitt-Outdoor biedt verschillende activiteiten in Nederland zoals mountainbiken, kaaskoppen quiz, drakenboot
varen, expeditie robinson, teambuilding parcours, schietsporten, zeskampen en mission impossible.
IJzeren Man Vught | IJzeren Man Vught is de hoofdlocatie voor activiteiten van Fitt-Outdoor. De IJzeren man staat bekend
om het langste strand van Brabant en is een schitterende recreatieplas, gelegen in een bosrijke omgeving. Een zeer
veelzijdige locatie met het Strandbad voor strandgasten en strandrecreatie, het Strandhuys voor loungen, borrelen en
dineren en het Strandpaviljoen voor feesten & bijeenkomsten aan het water. Fitt-Outdoor en de IJzeren Man bieden
gezamenlijke full-service arrangementen en beide bedrijven zijn in handen van dezelfde eigenaar.
Om het seizoen knallend in te gaan zijn we nog op zoek naar outdoor & teambuilding instructeurs. Laat jij onze gasten een
onvergetelijke dag beleven?
Vacature
Vacature outdoor & teambuilding instructeur.
Ben jij:
✓ Minimaal 18 jaar.
✓ Enthousiast en gemotiveerd.
✓ Sportief en sportief ingesteld.
✓ Flexibel en flexibel inzetbaar (geen 9 tot 5 mentaliteit).
✓ Teamspeler en harde werker.
✓ Gastvriendelijk.
✓ Goede spreker voor de groep.
✓ Veiligheidsbewustzijn.
✓ Inlevingsvermogen in verschillende doelgroepen.
Werkzaamheden
✓ Begeleiden van groepsuitjes voor diverse doelgroepen.
✓ Ondersteunen aan de voor- en nazorg van activiteiten.
Ervaring
✓ Gemotiveerd tot het volgen van interne trainingsprogramma’s van
Fitt-Outdoor.
✓ Voorkeur ervaring: spreken voor en werken met groepen, bijv. in
verenigingsleven of opleiding.
✓ Voorkeur ervaring: in soortgelijk werk.
✓ Voorkeur opleiding: sport- of sportgerelateerde opleiding, zoals CIOS, sport en bewegen.
IJzeren Man Vught biedt in samenwerking met Fitt-Outdoor
✓ Gemoedelijke werkomgeving.
✓ Gezellige, hardwerkende collega’s.
✓ Afwisselende job.
✓ Interne opleiding.
✓ Doorgroeimogelijkheden.
✓ Een goed salaris.
Wil je reageren op deze vacature?
Spreekt deze functie je aan en vind jij het leuk om in een jong en groeiend bedrijf werkzaam te zijn? Dan ontvangen wij graag
jouw CV en motivatie via a.vermeer@ijzerenman.nl.
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