
 

 
Outdoor stagiaire 
 
Functieomschrijving 
Wil jij een stageplaats waarbij je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen en te ontdekken waar 
jouw talent zit? Kies dan voor de outdoor en recreatiestage bij Rofra! Bij ons krijg je de kans 
om een breed takenpakket uit te voeren.  
  
Wat ga ik doen? 
Ondersteunen van het Rofra team bij: 

• Zelfstandig instructies geven 

• Begeleiden van groepen en activiteiten  

• Schoonmaak- en onderhoud werkzaamheden 

• Voorbereiden van activiteiten 

• Vernieuwen/ ontwikkelen van activiteiten  
 
Is dit wat voor mij? 
Ben jij een gemotiveerde en flexibele student en sta je graag voor groepen? Dan is deze 
stage wat voor jou! Herken jij je daarnaast in onderstaande criteria, dan gaan wij graag met 
jou in gesprek: 

• Je bent leergierig 

• Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 17 mentaliteit 

• Je bent beschikbaar in de weekenden en in de vakanties 

• Je vindt sport, outdoor & recreatie leuk en hebt hier ervaring mee en/of interesse in 

• Je kunt goed samenwerken  

• Je bent gastvrij, stressbestendig en natuurlijk sportief 
  
Wanneer kan ik beginnen? 
Vanaf januari 2020 zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een stagiair(e). 
  
Wie zijn wij? 
Rofra is een outdoor en recreatiebedrijf dat al meer dan 35 jaar ervaring heeft in het 
organiseren van evenementen. Bij Rofra kun je terecht voor groepsuitjes, zoals familiedagen, 
vrijgezellenfeesten en vriendenweekenden. Ook voor bedrijfsuitjes, schoolreisje en 
kinderfeestjes ben je bij ons aan het goede adres. Naast deze doelgroepen bieden wij ook 
dagjes uit aan voor groepen onder de 10 personen. We hebben dus tal van recreatieve tot 
actieve activiteiten voor jong en oud en dus voor ieder wat wils!  
  
Solliciteer nu! 
E-mail je CV en motivatiebrief naar personeel@rofra.nl. Voor vragen kun je contact opnemen 
met Lieke Verbaarschot – 040 204 25 93. Past de functie niet bij jou maar ken je iemand die 
aan de omschrijving voldoet? Stuur de vacature gerust door. 
 


