Logistieke medewerker avontuurlijke reizen (m/v) - voltijds

LifeLong Exploring is een reisorganisator gespecialiseerd in avontuurlijke buitensportreizen. Ons
kantoor in Boom herbergt momenteel twee sterke producten: Family-Adventure - voor
avontuurlijke gezinnen; X-Adventure - Specialist in canyoningvakanties.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerk(st)er om het team gedurende het hele jaar te
versterken.

Functieomschrijving
Je werkt in ons productieteam dat de organisatie van al onze avontuurlijke reizen en stages verzorgt. Over het
hele jaar verspreid werk je ongeveer een 6-tal maanden in onze kampen in Spanje en Italië. De rest van het
jaar werk je op ons kantoor in Boom.
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Je coördineert een van onze buitenlandse locaties
Je werkt als buitensportgids
Als materiaalmeester zorg je ervoor dat alle materiaal op de juiste locaties geraakt en dat alles goed
gestockeerd wordt
Je bent een van de dragende krachten van onze monitorenwerking en rekrutering en helpt mee met de
opleiding van nieuwe monitoren
Je werkt nieuwe activiteiten uit en past bestaande activiteiten aan
In de piekperiodes help je mee met de verkoop van de reizen

Wie ben jij
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Je beschikt minimum over een bachelordiploma, bij voorkeur in een sportrichting of je hebt relevante
ervaring
Je hebt een grote affiniteit met bergsporten
Talenkennis: je moedertaal is Nederlands en je kan vlot communiceren in het Engels. Kennis van het
Spaans en/of Italiaans is een pluspunt
Je bent flexibel met avondwerk en weekendwerk
Je weet van aanpakken, bent gefocust en hebt oog voor detail
Je bent een echte teamplayer maar kan ook zonder problemen zelfstandig te werk gaan
Je bent sociaal en werkt graag met groepen
Ervaring in het leiden van een team is een pluspunt
Je bent stipt en punctueel maar vindt ook onverwachte gebeurtenissen een uitdaging
Je hebt een hart voor reizen en buitensport

Aanbod
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Een gevarieerde job in een dynamisch team
Een heel deel van het jaar werk je in de Spaanse Pyreneeën en de Italiaanse Alpen
Werken in een groeiend bedrijf met een gedreven kijk op de toekomst
Een open werkomgeving met aandacht voor welzijn, autonomie, flexibiliteit en zelfontplooiing
Een enthousiast team met gepassioneerde collega’s
Flexibele werkuren en thuiswerkdagen
Voltijds contract van onbepaalde duur
Aantrekkelijk verloningspakket met veel extralegale voordelen
Veel verlof buiten de zomermaanden
Je start werken vanaf januari

Solliciteren?
Stuur uw cv (met pasfoto) en motivatiebrief naar Dries Schurmans, dries@lifelongexploring.com
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