
 

 
Weekendhulp sales 
 

Functieomschrijving 
Ben jij graag bezig met plannen, meedenken en organiseren van vooral hele leuke diensten? 
Ben je flexibel, geen 9.00 tot 17.00 uur mentaliteit, sportief, gastvrij en houd je van 
afwisseling? Dan is dit wellicht een leuke job voor jou! Wij zijn op zoek naar een 
weekendhulp die ons sales team komt versterken. 
  
Wat ga ik doen? 
De saleswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit klanten te woord staan die bellen voor 
een leuk dagje uit. Met de klant loop je het klantentraject door en help je ze met de 
organisatie van een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, kinderfeestje of familiedag, maar ook het 
helpen van daggasten.  
Je werkzaamheden zijn onder andere: 

• Klanten te woord staan (telefonisch, per email en aan de balie) 

• Offertes en bevestigingen maken in een reserveringssysteem 

• Gasten helpen met fietsen uitdelen, tablet tochten begeleiden en kanoërs inschrijven 

• Gastvrouw/ gastheer zijn 
 

Is dit wat voor mij? 
Ben jij een gemotiveerd en flexibel persoon en niet bang om mensen aan te spreken? Dan is 
deze bijbaan wat voor jou!  

• Je bent minimaal 20 jaar 

• Je bent een harde werker en houdt van aanpakken 

• Je bent niet bang om klanten aan te spreken 

• Je bent betrouwbaar, gemotiveerd en enthousiast 

• Je bent flexibel inzetbaar, met name in het hoogseizoen (mei t/m september) 

• Je bent wekelijks minimaal 1 weekenddag beschikbaar 

• Je bent representatief 

• Je hebt enige affiniteit met buitensport 

• Je kunt met computers omgaan 
  
Wanneer kan ik beginnen? 
Vanaf april 2020 zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een sales weekendhulp. 
Minimaal 1 weekenddag beschikbaar, maar natuurlijk het liefst zowel de zaterdag als 
zondag. 
  
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.  
 

Ons aanbod 

• Een werkplek waar geen dag hetzelfde is 

• Flexibele werktijden 

• Hele enthousiaste en leuke collega’s 

• Een passend salaris 
  
Zoeken wij jou? Solliciteer dan nu! 
Wij ontvangen graag jouw CV, beschikbaarheid en korte motivatie waarom jij bij Rofra wil 
komen werken. Je gegevens kun je mailen naar personeel@rofra.nl t.a.v. Lieke 
Verbaarschot. Voor meer informatie zijn wij ook telefonisch te bereiken via 040-2042593. 


