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Gids (m/v) – Spanje 

voltijds – bepaalde duur 
 

 

Ben je met een touw in de hand op de wereld gezet en wil je je passie voor de bergen 

delen met iedereen die je tegenkomt? Is veiligheid helemaal jou ding en kan je anderen 

enthousiast maken voor sporten in de bergen? Dan is de functie van Gids zeker iets voor 

jou! 

 

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 begeleidt als hoofdbegeleider groepen in buitensportactiviteiten zoals canyoning, 
rotsklimmen en via ferrata 

• Je bereidt dagelijks een activiteit voor en communiceert hierover naar je teamleden en 
deelnemers 

• Je helpt dagelijks mee met de uit te voeren taken op onze kampen 
 

Wat verwachten we van je? 

 

• Je bent 20 jaar of ouder 

• Je hebt minimum een diploma Canyoning Guide (of gelijkstelling) of bent er dit jaar mee bezig 

• Je bent tijdens de zomer minimaal 2 weken beschikbaar tussen 29 juni 2019 en 31 augustus 
2019 

• Organisatie en verantwoordelijkheid neem je zeer ernstig 

• Je bent sociaal en werkt graag met groepen 

• Teamwork is je ding, maar je kan ook zelfstandig werken 

• Ervaring in het leiden van een team is een pluspunt 

• Je bent stipt en punctueel maar vindt ook onverwachte gebeurtenissen een uitdaging 

• Van reizen en buitensport word je helemaal wild 

 

Wat mag je van ons verwachten 

 

• Een fantastische job in een prachtige omgeving 

• Verloning via tijdelijk contract 

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

• Je komt terecht in een sociale, sfeervolle en sportieve werkomgeving met super leuke collega's 

• Gratis interne bijscholing 

• 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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