Bouwteam (m/v) – Spanje
Elk jaar moeten onze kampen opgebouwd en af gebroken worden. Dit doen we met een
bouwteam dat graag de handen uit de mouwen steekt om onze kampen naar een hoger
niveau te tillen. Daarnaast is er zeker ook plaats om van het zonnetje te genieten met een
drankje in de hand
.
Heb je tijd van half juni tot half juli of in september en ben je een handige Harry, dan is
dit zeker iets voor jou.
Lif eLong
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.f amily-adventure.be).
Je functie
•

Je helpt m ee aan het opbouwen/afbreken van onze zom erkampen

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

Je
Je
Je
Je
Je
Je

bent m inim um 18 jaar
kan zelfstandig werken
bent handig, bouwervaring is een pluspunt m aar niet vereist
bent sociaal en werkt graag in team
bent stipt en punctueel
kan je vrijm aken tijdens de periode van ongeveer 12 juni tot 3 juli

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

Je kom t 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 team activiteiten 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

