APELDOORN
Klimbos Nederland B.V. is een jong bedrijf, dat zich richt op het exploiteren van Klimbossen in Nederland en het
organiseren van buitensportactiviteiten voor groepen en individuen. Onze missie is om onze gasten op een veilige
en natuurlijke wijze te laten bewegen en beleven. Wij realiseren deze missie door middel van onze Klimbossen in
Apeldoorn, Ruurlo, Bergen op Zoom en Lage Vuursche.
Voor onze locatie in Apeldoorn, gelegen op de mooie Veluwe, zijn wij voor aankomend seizoen op zoek naar een

Instructeur (m/v)
Heb jij affiniteit met (buiten)sport en hou je wel van een beetje avontuur?
Wij zoeken een teamplayer die volgens onze richtlijnen instructie geeft aan personen of groepen. Tijdens het geven
van de instructie is het jouw taak om de skills van de gasten te beoordelen. Voor jou is het geen
probleem om mensen aan te spreken om ze te informeren of hulp te bieden waar nodig. Ook houd je toezicht en
coach je gasten tijdens het klimmen. Kortom, jij zorgt ervoor dat gasten het naar hun zin hebben!
Om als instructeur bij ons aan de slag te mogen vragen we minimaal MBO werk- en denkniveau 4. Affiniteit en
ervaring met (buiten)sport is een pre.
Taakomschrijving:
Je voert zelfstandig eigen hoofdtaken uit
Je informeert en adviseert gasten
Voert algemene en facilitaire werkzaamheden uit
Je houdt toezicht op de gasten
Jij bent:
16 jaar of ouder
Gastgericht en flexibel
Vakkundig (je kunt nadenken in termen van risico en veiligheid)
Verantwoordelijk
Zelfstandig (maar je kunt ook goed samenwerken)
Een koele kikker (je kunt presteren onder druk)
Wij bieden jou:
Interne opleiding tot Klimbos instructeur
Je wordt mininimaal 3 dagen per maand ingepland (afhankelijk van je beschikbaarheid)
Een supergezellig team
Een afwisselende, actieve baan middenin de natuur
Salaris volgens CAO Dagrecreatie
Er zijn eventueel mogelijkheden om door te groeien naar bijvoorbeeld dagmanager

solliciteer
nu!

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je CV met motivatie naar vacature@klimbos.nl. Voor vragen
over de vacature kun je contact opnemen met de locatiemanager Wouter de Kroes via 088-5546636.

