VACATURE TE OUDENAARDE:
Cablepark medewerker

The Outsider maakt mensen gelukkig, liefst met een tikje verrukking & een streepje modder…
Wil jij ons hierbij helpen?

Welk profiel zoeken we?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een vlotte, communicatieve persoon die gemakkelijk kan omgaan met volwassenen en
kinderen.
De mensen met een glimlach het water opsturen gebeurt spontaan, jouw enthousiasme werkt
aanstekelijk.
Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid en straalt dit uit tijdens de bediening van de kabel.
Technisch heb jij goede inzichten, op dit vlak leer je snel bij.
Het schrikt je niet af om je handen vuil te maken in de hoogte, tijdens een onderhoud van de
motortoren.
Je hebt een sportieve instelling en steekt graag de handen uit de mouwen.
Je hebt affiniteit met (water)sport.
Mensen begeleiden bij hun (eerste) stapjes of groei op het water geeft je voldoening.
Teamwork is voor jou geen probleem, daarnaast neem je ook gemakkelijk zelf initiatief.
Je staat mee in voor de uitstraling en het voorkomen van ons Cablepark en ziet werk.
Het schrikt je niet af om jobstudenten mee te sturen waar nodig.
Communiceren in het Nederlands lukt perfect, maar ook in het Engels en Frans kan jij je redden.
Flexibiliteit is een must, 9 to 5 is niet aan jou besteed, weekendwerk schrikt je niet af.
Ervaring met de besturing van motorboten is mooi meegenomen.
Diploma Hoger Redder en/of EHBO is een groot pluspunt.
Bachelordiploma in de sport is een groot pluspunt.

Wat wordt jouw takenpakket?
•
•
•
•

Aanbod
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tijdelijke voltijdse job van begin april tot eind oktober met kans op verlenging
Je zal instaan voor de begeleiding van particulieren, kampen, scholen, bedrijvengroepen …
Uitgebreide opleiding bij aanvang.
Mogelijkheid tot het uitbouwen van functierelevante kennis zoals het behalen van het
initiatordiploma Waterski en Wakeboard Kabel.
Een leuke, leerrijke omgeving vol diverse uitdagingen
Een geweldige setting midden in de natuur waar jouw doel is om mensen gelukkig te maken
Een team vol jonge, avontuurlijke mensen
Een eerlijke verloning voor jouw harde werk
Flexibiliteit van onze kant: Een open communicatie is voor ons erg van belang!
Ben je ambitieus? The Outsider is een dynamisch bedrijf waar enthousiaste en competente
mensen kunnen doorgroeien
Gelegenheid om deel te nemen aan de vele activiteiten
Nu en dan een nieuwe Outsider-outfit speciaal voor jou
Naast het werk komen we geregeld samen om zelf leuke zaken te beleven. Op avontuur bij de
collega’s, samen iets gaan eten, ski-uitstap, bijscholingen,… of samen eens op café blijven
plakken. Het hoort er gewoon bij!

Interesse? Contacteer ons!
Mail naar hanne@outsider.be met motivatie & CV

