Allround Kampmonitor (m/v) – Spanje/Italië
Om ons team aan te vullen zijn wij op zoek naar geschikte monitoren die een fantastische
tijd in de bergen willen doorbrengen. Als allround kampmonitor word je ingeschakeld op
één van onze 3 reislocaties en sta je in voor een verscheidenheid aan kamptaken. De leuke
sfeer binnen onze avontuurlijke reizen en het team maken van deze job dé perfecte
vakantiejob.
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 werkt mee in de algemene kampwerking (wisseldagen, logistieke hulp, …)
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van enkele avondactiviteiten (coctailavond,
quiz, …)
Je houdt het kamp proper doorheen de dag
Je houdt de bar open op de aangewezen momenten en staat in voor de
Je springt bij in de keuken op de drukke momenten (buffet/afwas)
Je zorgt mee voor de verwerking van leveringen

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Je bent minimum 18 jaar
Sociale omgang met onze vakantiegangers en je medeteam
Je neemt initiatief en werkt graag én goed in teamverband
Je kan je tussen 2 juli 2022 en 27 augustus 2022 minimaal 2 opeenvolgende weken
vrijmaken
Extra troeven: affiniteit met bergsport (canyoning, klimmen, …)

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, …)
Vergoeding vanaf 6 weken beschikbaarheid
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

