
WE’RE 
HIRING

HOOFD INSTRUCTEUR
IJM OUTDOOR
Wil jij een sleutelrol spelen in het verzorgen en begeleiden van te gekke outdoor programma’s, 
zoals mountainbiken, Expeditie Robinson, de Hunger Games en tal van teambuilding en fun 
activiteiten? Jouw takenpakket bevat o.a.:

• Je stuurt het team instructeurs aan en bewaakt het overzicht;
• Je bent niet bang om voor een groep te spreken;
•	 Je	hebt	affiniteit	met	de	buitensport;
• Je kunt een groep enthousiast begeleiden;
• Je bent bereidt om in de weekenden te werken

Jij hebt
• Afgeronde opleiding op minimaal MBO+ niveau;
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring is een pré;

• De gezelligste sluitborrels en personeelsfeesten
• Salaris passend bij jouw ervaring tussen de €2035 - €2561
• Goede secundaire voorwaarden zoals marktconforme pensioenregeling, 25    
 vakantiedagen & reiskostenvergoeding
• Elke dag gratis lunch, met liefde verzorgd door IJM’s keukenteam
• Flexibele werktijden
• Een plekje in ons enthousiaste, gedreven salesteam met een hele goede werksfeer 
• Ruimte om ervaring te tonen, maar ook de mogelijkheid je verder te ontwikkelen. Zo   
 werk je o.a. nauw samen met seniors die je alle tips & tricks bijbrengen
• Een zelfstandige baan waarin jouw ideeën en eigen inbreng worden toegejuicht
• Fulltime, bepaalde tijd, onbepaalde tijd dienstverband met uitzicht op een vaste   
 aanstelling

Jij krijgt

Ben jij het schot 

in de roos?



IJM Outdoor onderdeel van de IJzeren Man Vught is een Brabants buitensportbedrijf dat sinds 
2001 actief is in het organiseren van evenementen voor groepen uit het bedrijfsleven, scholen, 
verenigingen en particulieren. Naast het sportieve karakter staan bij alle activiteiten vooral 
ontspanning, gezelligheid en de gemoedelijke buitensfeer voorop.

IJM Outdoor biedt verschillende dag- en meerdaagse arrangementen in Noord-Brabant 
met tal van activiteiten zoals GPS-tochten, vlotten bouwen en varen, drakenboot varen, 
teambuilding parcours, Expeditie Robinson & The Hunger Games. Wij kennen een open cultuur 
met een hardwerkend en enthousiast instructeursteam voor de begeleiding van activiteiten en 
aantal fulltime medewerkers voor de organisatie van A tot Z.

Wil jij een sleutelrol spelen in het verzorgen en begeleiden van te gekke outdoor programma’s, 
zoals mountainbiken, Expeditie Robinson, de Hunger Games en tal van teambuilding en fun 
activiteiten?

De IJzeren Man is gelegen aan de Vughtse Heide (nabij ’s-Hertogenbosch) en uniek in haar 
soort. Voor horeca, recreatie & events aan het water zijn wij dé locatie voor zowel particulieren 
als zakelijke gasten. Gelegen aan de recreatieplas De IJzeren Man faciliteren wij voor onze 
gasten:
• IJM Strandhuys | restaurant, serre en terras voor ontbijt, lunch, borrel & diner.
• IJM Strandpaviljoen | 3 eventzalen voor de meest uiteenlopende feesten, vergaderingen  
 en bijeenkomsten.
• IJM Strandbad | zwemmen & spelen in het recreatiepark met o.a. kiosk, waterattracties  
 en grote speeltuin.
• IJM Klimbos | één van de grootste klimbossen van de Benelux met een klimparcours &  
 nettenpark.
• IJM Outdoor | teambuilding activiteiten en groepsuitjes voor iedere doelgroep.
• Madame Zita | gloednieuw familierestaurant wat staat voor volop genieten met 
 bijzondere gerechten in een sfeervolle ambiance!

Wij zijn

ijzerenman.nl @werkenbij.ijmBoslaan 49, 5236 NX Vught


