Assistent Recreatieleider (per direct)
Als assistent recreatieleider ben je de spil van het recreatieteam. In overleg met de recreatieleider
zorg jij voor de dagelijkse leiding voor de uit te voeren activiteiten.
Je werkt nauw samen met het showteam en recreatieteam en zorgt voor de juiste verbinding tussen
beiden. Dat is de juiste omschrijving bij de functie van
Assistent Recreatieleider.
Maak jij het verschil en beschik je over onderstaande talenten?
Je zorgt voor de juiste voorbereidingen en bent nauwkeurig in het plannen hiervan.
Wanneer nodig ben je bereid om in te springen gedurende de activiteiten.
Je stuurt het team aan bij afwezigheid van de recreatieleider.
Je beschikt over organisatietalent. Je weet de juiste medewerkers/stagiaires op de juiste
plaats in te zetten.
Je hebt ruime ervaring binnen het recreatiewerk.
Je beschikt over een goede dosis verantwoordelijkheidsgevoel.
Je beschikt over een EHBO diploma.
Naast het samenwerken met het team kan je ook zelfstandig beslissingen nemen.
Het salaris is conform CAO Recreatie, afhankelijk van functie en leeftijd.
Het is mogelijk om intern te verblijven op het recreatiepark gedurende de werkperiode.
En na 1 september?
Wij hebben een te gave vacature voor een ALO-er, student recreatie of Leisure & Hospitality ! Net
afgestudeerd en op zoek naar een baan? +/- 28 uur in Regio TILBURG?
- begeleiding en organisatie van evenementen
- aansturing team 'unieke activiteiten' (www.uniekeactiviteiten.nl)
- uitwerken nieuwe activiteiten zoals workshop KangooJump
- actief op zoek naar potentiele klanten en netwerk opbouwen
- evt. gecombineerd met administratieve werkzaamheden
- bijdrage aan Stichting Auto te Water (www.autotewater.nl)
- mogelijkheid tot opleiding instructeur Kinder-EHBO (voor Let us Train You | www.letustrainyou.nl)
Werken vanuit huis en op locatie in Goirle, Tilburg en Bladel. Zin in een uitdaging? Een combinatie
van (assistent) recreatieleider en medewerker Let us Train You is ook mogelijk!
Ben jij dé Assistent Recreatieleider waar wij naar op zoek zijn? Mail dan vandaag nog je
motivatiebrief en CV door naar Leoniek@letustrainyou.nl t.a.v. Leoniek Hendriks.

