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Wie werkt er voor Lifelong Exploring? 

Elk jaar zoekt Lifelong Exploring vele tijdelijke medewerkers en vrijwilligers voor onze 
zomerkampen in Spanje en Italië. Wij zoeken positief ingestelde, enthousiaste en flexibele 
personen die zin hebben om samen met gelijkgezinden het niveau van onze reizen naar een 
hoger niveau te tillen. We zijn op zoek naar veel verschillende profielen voor verscheidene 
functies. Meer info over de functies kan je bij de functieomschrijving en vacature vinden. 

Wat is de minimum leeftijd om je aan te melden? 

Om mee te draaien in onze werking moet je minimaal 18 jaar zijn.  

Wat moet ik kunnen voor welke functie? 

Afhankelijk van de job heb je verschillende kwaliteiten nodig. Zo heb je voor de functie van Outdoor 
Guide (OG) en Canyoning Guide (CG) een specifieke opleiding nodig die intern (OG) of extern 
(CG) wordt gegeven. Voor andere functies is ervaring een groot voordeel (of vereiste) zoals kok, 
administratief medewerker, barcrew of ‘master of camera’. Daarnaast zijn er ook veel jobs 
waarbij je aan de juiste ingesteldheid en houding genoeg basis hebt om al doende bij te leren 
en door te groeien zoals logistiek medewerker, keukenmedewerker en animator. 

Hoe lang moet ik beschikbaar zijn? 

Dit is afhankelijk van de functie die je zal uitoefenen. Voor de meeste functies is de minimale 
beschikbaarheid 2 weken. Andere functies hebben dan weer wat meer inloopperiode waardoor 
we een beschikbaarheid van 3 tot 5 weken vragen. Het is ook mogelijk om een hele zomer aan 
de slag te gaan (2 tot 4 maanden). Afhankelijk van je beschikbaarheid zien we welke 
mogelijkheden er zijn.  

Waar liggen de bestemmingen waar de reizen doorgaan? 

Sinds 2004 organiseren wij reizen in de Spaanse Pyreneeën. Hier hebben we 2 locaties waar jeugd-
, volwassenen- of familiereizen doorgaan in de regio van Ainsa en Bielsa. Daarnaast zijn we ook 
werkzaam in de Italiaanse Dolomieten nabij het Ledromeer.  

Hoe geraak ik ter plaatse? 

Afhankelijk van de locatie waar je tewerk wordt gesteld organiseren wij het vervoer voor jou. Dit 
kan met onze wekelijkse reisbussen, met een wagen/busje of als het nodig is met het vliegtuig 
zijn. 

Wat met mijn verblijf? 

Wij voorzien een slaapplaats voor jou, meestal in een tent. Wij vragen wel om zelf je (lucht)matras, 
slaapzak en kussen te voorzien. Indien je een hele zomer voor ons werkt voorzien wij een 
matras.  
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En met het eten? 

Op al onze locaties zorgen we ervoor dat je zeker geen honger lijdt en worden 3 maaltijden per dag 
voorzien. In Spanje zorgt onze eigen keukenploeg voor al dit lekkers, in Italië ligt deze 
verantwoordelijkheid bij het restaurant van de camping. Er wordt rekening gehouden met 
eventuele diëten of allergieën, maar wanneer specifieke etenswaren nodig zijn is het handig dit 
zelf te voorzien.  

Word ik betaald? 

Je volledige reis met vervoer, verblijf, eten en drinken (ook aan de bar      ), crew-kledij is een deel 
van je beloning. Daarnaast heb je wekelijks de mogelijkheid om deel te nemen aan 
avontuurlijke activiteiten zoals canyoning, via ferrata, rotsklimmen of nog vele andere. 
Daarnaast zijn er verschillende functies met meer verantwoordelijkheid (gids, kok, 
administratief medewerker, …) waar je een vergoeding voor krijgt. Meer info hierover krijg je 
bij de sollicitatie.  

Hoe verloopt de sollicitatie? 

De sollicitatie wordt dit jaar in de eerste plaats online georganiseerd en bestaat uit 2 delen. Elkaar 
leren kennen is hierbij het belangrijkste. Daarnaast wordt de algemene structuur van onze 
werking verder uitgelegd en is er ruimte voor vragen. 

Een algemene indruk van onze organisatie kan je krijgen op het online infomoment georganiseerd 
op woensdag 3 maart om 19u30. Inschrijven hiervoor kan via het sollicitatieformulier. 

Wanneer weet ik mijn planning? 

Het maken van de planning vraagt serieus puzzelwerk. Om deze planning te kunnen maken krijg je 
na een positieve sollicitatie een formulier toegestuurd waarbij je je beschikbaarheid kan 
opgeven. Wanneer al deze gegevens zijn verzameld wordt de planning gemaakt. We proberen 
rond de paasvakantie een algemeen beeld te kunnen geven. Op het monitorenweekend word 
je planning dan nog eens persoonlijk overlopen. 

Moet ik aanwezig zijn op het monitorenweekend? 

Ja      . Op dit weekend wordt heel veel belangrijke informatie over onze werking gedeeld. Er 
worden ook opleidingen en bijscholingen gegeven. Daarnaast is het interessant om de ervaring 
van wat oudere medewerkers in je op te nemen en de echte X-team vibe in real life te ervaren.  

Het monitorenweekend 202 gaat door op 8 en 9 mei. Meer info krijg je later, aangezien op moment 
van schrijven nog niet duidelijk is hoe we groepsbijeenkomsten kunnen organiseren (Corona). 
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