Leuke en afwisselende stage als Allround Entertainer
Let us Train You is een jong en klein bedrijf binnen de recreatiebranche. We bieden tal van
activiteiten aan, zoals workshops, actieve en creatieve kinderfeesten, bedrijfuitjes met
Lasergame of Bumperballz en nog veel meer. Bij Let us Train You proberen we het verschil te
maken door uniek te zijn in onze activiteiten. Niet alleen door unieke activiteiten aan te
bieden, maar ze ook op een unieke en leuke manier te promoten en uit te voeren. Wil jij ook
een stage die elke dag anders is en waar je wordt uitgedaagd om van de reeds bewandelde
paden af te wijken, dan hebben wij de ideale stage voor jou!
Wat kun je verwachten van jouw stage bij Let us Train You?
Als stagiaire bij ons zul je niet op kantoor zitten om activiteiten in te boeken en telefoontjes
te beantwoorden, maar zul je vooral bezig zijn met de activiteiten zelf. Je gaat bijvoorbeeld:
Meedraaien in het recreatieteam op een recreatiepark in regio Eindhoven
Begeleiden van creatieve en sportieve kinderfeestjes
Begeleiden van actieve bedrijfs- vrijgezellenuitjes
Begeleiden van onze unieke activiteiten op verschillende campings door heel
Nederland/België.
Je hebt bij ons de mogelijkheid om een Evenement te organiseren die tevens gebruikt
kan worden voor je examen. Bijvoorbeeld: Show, themadiner, 6 jarig bestaan Let us
Train You wat groots gevierd mag worden etc.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die ons team kan versterken. Dus herken jij jezelf in het
onderstaande profiel, dan zijn we zeker op zoek naar jou!
Je
beschikt
over
veel
enthousiasme
en
een
gezonde
dosis
verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent iemand die van aanpakken weet
Je deinst er niet voor terug om op het podium te staan (show, musical, presenteren)
Je werkt met de doelgroep 3 – 16 jaar en ook volwassenen. Je weet de activiteiten en
je persoonlijke houding hierop aan te passen
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband samenwerken
Je bent flexibel inzetbaar (schoolvakanties, weekenden, feestdagen)
Gedurende het recreatiewerk verblijf je intern op het recreatiepark.
Wat bieden wij jou?
Wanneer je bij ons stage komt lopen, kun je erop rekenen dat je een leuke tijd tegemoet
gaat met gezellige en gemotiveerde collega’s en wisselende werkomgevingen. Natuurlijk kan
je rekenen op een leuke vergoeding. Daarnaast bieden wij leuke workshops en cursussen
aan zoals stelten lopen, schminken, theater maar ook het behalen van je EHBO diploma is
mogelijk.
Ben jij dé Allround Entertainer waar wij naar op zoek zijn? Mail dan vandaag nog je
motivatiebrief en CV door naar Leoniek@Letustrainyou.nl t.a.v. Leoniek Hendriks.
Kijk voor meer informatie op www.letustrainyou.nl en www.uniekeactiviteiten.nl.

