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Barmedewerker (m/v) – Spanje 

voltijds – bepaalde duur 
 

 

 

Vul een grote kan met vers fruit, een mengeling van dranken en een finishing touch van 

rode wijn… Zegt dit recept direct SANGRIA? Of liever een pintje en een cola? Als 

barman/vrouw sta je dagelijks in voor het bedienen van onze gasten met hun favoriete 

drank! 

Niet vies van een feestje organiseren? Een creatieve geest die zich heel graag verkleed? 

Ook in onze favoriete feestkeet zoeken we enthousiaste medewerkers die het kunnen 

uithouden tot in de vroege uurtjes! 

 

LifeLong Exploring is een touroperator gespecialiseerd in avontuurlijke en 

buitensportreizen. Ons kantoor is gehuisvest in Boom, België. Tijdens de zomermaanden 

opereren we vanuit verschillende adventure camps in Spanje en Italië met twee sterke 

producten: X-Adventure (specialist in canyoningvakanties – www.x-adventure.be) en 

Family Adventure (voor avontuurlijke gezinnen – www.family-adventure.be). 

 

Je functie 

 

• Je houdt de kampbar open (dagelijks tussen 17u en 24u) en zorgt voor een fantastische 
sfeer en ambiance 

• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opkuis en stockbeheer van de bar 

• Op zaterdag en zondag ben je er de ganse dag en vorm je het centrale punt voor onze 
aankomende deelnemers 

 

Wat verwachten we van jou? 

 

• Je bent minimum 18 jaar 

• Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid ernstig 

• Je bent heel sociaal ingesteld en hebt een aanstekelijke enthousiaste persoonlijkheid 

• Je werkt graag in team 

• Je bent stipt en punctueel 

• Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk 

• Je kan je je vrijmaken in de maanden juli en augustus 

 

Wat mag je van ons verwachten 

 

• Je komt terecht in een sociale, sfeervolle en sportieve werkomgeving én wordt omringd 
door super leuke collega's 

• Volledige reis van A tot Z (vervoer, vol pension, logement, drankjes aan de bar, …) 

• Je kan af en toe deelnemen aan activiteiten zoals canyoning, rafting, via ferrata 

• Je werkt in een fantastische omgeving in de Spaanse Pyreneeën  

• Super leuke teamactiviteiten doorheen het jaar 

• X-Team kledij 

 

Solliciteren? 

Met CV en pasfoto en ter attentie van Arjen Ceulemans, arjen@lifelongexploring.com   
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