Kliminstructeur voor tussen‐ en naschoolse activiteiten
Wij zijn met spoed op zoek naar een kliminstructeur of aankomend instructeur die beschikbaar is en
affiniteit heeft met Indoor Toprope of Indoor Voorklimmen. Daarnaast verwachten we een positieve
houding ten opzichte van de leerlingen en probeer je als vakkracht het beste uit je leerlingen weet te
halen. Hierin wordt het positieve benadrukt tijdens de activiteiten.
De activiteiten kunnen op verschillende scholen plaats vinden. Als vakkracht ben je verantwoordelijk
voor de activiteiten die je geeft en wordt er ook van je verwacht dat je deze lessen geheel zelfstandig
kunt geven.
Reageer dan direct op deze vacature!
Wij verwachten van jou ook…
Je bent een sociale collega met ervaring in de klimsport. Klanttevredenheid en kwaliteit zijn
belangrijke elementen die je van nature nastreeft. Je vindt het leuk om jouw enthousiasme voor de
klimsport over te dragen en onze leerlingen een fijne klim beleving te geven.
Minimaal vragen wij;
● Minimaal MBO werk‐ en denkniveau. (Bij voorkeur Sport en Bewegen, ALO of Buitensport instructeur)
● In staat om zelfstandig te kunnen werken en verantwoordelijkheid te dragen
● Je hebt ervaring in de klimsport en bij voorkeur in bezit van oﬃciële NKBV kader kwaliﬁca es
(SKB2‐IT of SKI3‐IT)
● Je bent spor ef met een passie voor outdoor sporten
Arbeidsvoorwaarden
● Afwisseling in leuke, leerzame workshops;
● Kosten voor het reizen gemaakt? Deze kun je bij ons na 30km per dag declareren. Voor elke
kilometer hierboven, zal een vergoeding van €0,19 per gereden kilometer tot maximaal 50 kilometer
per dag worden betaald. Je eventuele parkeerkosten kunnen geheel gedeclareerd worden.
● Op basis van je ervaring en diploma’s bieden we je een goed salaris;

Kortom:
Solliciteer gewoon en we kijken naar jouw wensen en onze mogelijkheden. Bel naar: 015‐3640259,
en vraag naar Dennis Groen. Je kunt ook mailen naar info@g‐recreatie.nl
Wij horen graag van je!

Edutainment! Compleet! Zonder Zorgen...

Telefoon: 015 364 02 59
E‐mail: info@g‐recreatie.nl
Website: www.g‐recreatie.nl

Straat: Laan van Waalhaven 287‐unit 3
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Plaats: Den Haag

