Watersport Medewerker M/V
Droom je van een actieve en afwisselende job aan de kust met leuke collega's?
Het gebeuren in een sportclub en haar leden schrikt je niet af?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Locatie:
Royal Belgian Sailing Club, Duinbergen & Het Zoute (Knokke-Heist)
Functieomschrijving:
Watersport medewerker voor onze zeilschool, alsook alle watersport gerelateerde activiteiten (Sup, surf, kite,…)
Je bent veelzijdig en staat in voor het ontvangst van klanten en leden, gaat zelf het water op om les te geven
en staat in voor het verrichten van het dagelijks onderhoud van ons botenpark. Ook deins je niet terug om
een rescue op het water te doen.
Welke verantwoordelijkheden laten we graag aan jou over?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je staat in voor een vlotte werking van onze zeilschool en watersportcentrum
Je staat in voor het onderhoud van al ons watersportmateriaal
Je zorgt voor een goede klantenservice en ledenwerking
Je ondersteund het bestaande activiteitenprogramma
Je helpt bij de promotie van ons activiteiten
Je helpt bij het organiseren en coördineren van incentives voor groepen en scholen

Welke kwalificaties verwachten we van jou?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je bent sportief aangelegd
Je hebt gevoel voor organisatie en werkt nauwkeurig
Voeling met watersport is een pluspunt
Je bent verwelkomend, vriendelijk en enthousiast
Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Weekendwerk schrikt je niet af
Een nieuwe uitdaging schrikt je niet af
Het is fijn als je technisch inzicht hebt.

Wij bieden je:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Een voltijds contract in een vakantie- en watersportsfeer
Een gevarieerd takenpakket in een uniek kader aan het strand
Een interne opleiding door een ervaren team
Een interne zeilopleiding door een ervaren team
Een aangepast uurrooster naargelang het seizoen
Een goede verloning en maaltijdcheques
Doorgroeimogelijkheid
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