Outdoor Guide (m/v) – Spanje

Een Outdoor Guide is een geboren entertainer die dagelijks avontuurlijke activiteiten zoals
survivals, family trophy’s, rivergames, kajak, rotsklimmen of hikes begeleidt. Voor jou
staat je groep, fun, natuurplezier en veiligheid centraal. Je kan jezelf specialiseren in
verschillende disciplines door het volgen van interne modules. Daarom vormt deze functie
de ideale stap voor het doorgroeien naar meer geavanceerdere bergsporten (canyoning,
via ferrata, …)
Indien je meer informatie over deze opleidingen wenst neem dan verder contact op.
Personen met een diploma Lichamelijke Opvoeding (of bijna
) kunnen we zeker goed
gebruiken.
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 zelfstandig outdoor activiteiten, afhankelijk van je specialisaties
Je helpt bij de dagelijkse voorbereiding van activiteiten
Je bent een helpende hand bij de dagelijkse taken op onze kampen

Wat verwachten we van je?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent minimum 18 jaar
Je bent aanwezig op het monitorenweekend 7 & 8 mei 2022
Je neemt deel aan de opleiding Outdoor Guide (data later bekend)
Je bent tijdens de zomer minimaal 4 weken beschikbaar tussen 2 juli en 27 augustus 2022
Je bent sociaal en werkt graag met groepen
Je werkt graag in team
Stiptheid en punctualiteit vind je belangrijk
Van reizen en buitensport word je helemaal wild

Wat mag je van ons verwachten
•
•
•
•
•
•
•

De tijd van je leven, een leuke job in een prachtige bergomgeving
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
Een hele hoop praktijkervaring tijdens de activiteiten

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

