Afwasser (m/v) – Spanje
De keuken het hart van onze kampen. Je taak als afwasser begint als de borden leeg zijn.
Zowel tijdens de ochtend- als de avondshift is er een constante stroom aan vaat van onze
deelnemers en keukengerei. Als afwasser sta je in voor de verwerking en sortering van de
vaat met behulp van een afwasmachine.
Het keukenteam werkt nauw samen. Er heerst dan ook een fijne werksfeer. Na de shift is
het tijd voor welverdiende ontspanning!
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 helpt mee aan het afwassen van de vaat van de keuken en onze klanten

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je
Je

bent minimum 18 jaar
kan zelfstandig werken
bent vlot en werkt graag door
bent sociaal en werkt graag in team
bent stipt en punctueel
kan je vrijmaken tijdens de periode van ongeveer 3 juli juni tot 28 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?
Vul het formulier via de site in en stuur een CV met pasfoto naar arjen@lifelongexploring.com

LIFELONG EXPLORING bvba
email arjen@lifelongexploring.com

tel +(32) (0)3 283 83 01

adres Kerkhofstraat 511
2850 Boom

