Keukenmedewerker (m/v) – Spanje
Elke dag weer de stralende gezichten zien van onze hongerige deelnemers bij het
aanschouwen van het buffet, dat geeft voldoening? Groenten snijden en tegelijkertijd zo
ver je kan zien bergen mogen aanschouwen? Dat is werken in onze kampkeuken! Dit alles
vergezeld door een leuk team en een fris drankje maakt de job als keukenmedewerker tot
een aangename tijdsbesteding tijdens de zomermaanden.
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 verzorgt onder leiding van de kok de maaltijden en de voorbereiding ervan
Werk in 2 shiften: ’s morgens en ’s avonds
Je zorgt mee voor een propere werkomgeving

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Je bent minimum 18 jaar
Je kan je tussen 2 juli 2022 en 27 augustus 2022 minimaal 2 opeenvolgende weken
vrijmaken
Je staat elke dag met een glimlach op de werkvloer en werkt graag in team
Je bent stipt en ordelijk
Je bent hygiënisch

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 4 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

