
 

 
Outdoor en recreatie medewerker (bijbaan, op 0-uren basis)  
 

Functieomschrijving 
Ben jij graag buiten en niet vies van hard werken? En zoek je nog een leuke bijbaan? Dan 
zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken nog instructeurs en instructrices voor het begeleiden 
van onze vele outdoor- en recreatie activiteiten. Kom jij ons team versterken? 
 

Wat ga ik doen? 
Als instructeur/ instructrice begeleid je vele outdoor en recreatie activiteiten. Je staat dus 
voornamelijk voor de groep, geeft instructies en begeleidt de gasten tijdens de activiteit(en). 
Het is aan jou om ervoor te zorgen dat de gasten een leuke, maar vooral ook veilige middag 
hebben. Je begeleidt activiteiten zoals paintball, kanovaren, handboogschieten, tokkelen, 
zeskamp of een van de vele andere activiteiten.  
Je werkzaamheden zijn onder andere: 

• Activiteiten voorbereiden 

• Groepen begeleiden en mensen te woord staan 

• Activiteiten opruimen 

• Combinatie functie outdoor en horeca mogelijk 
 

Is dit wat voor mij? 
Ben jij flexibel, gemotiveerd en sta je graag voor groepen? Dan is deze bijbaan wat voor jou! 
Herken jij je daarnaast in onderstaande criteria, dan gaan wij graag met jou in gesprek: 

• Je bent minimaal 16 jaar 

• Je bent een harde werker 

• Je bent niet bang om voor een groep te staan/ spreken 

• Je hebt geen 9 tot 17 mentaliteit 

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

• Je bent wekelijks minimaal 1 weekenddag beschikbaar  

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

• Je kunt goed samenwerken en bent gemotiveerd en enthousiast 

• Je bent gastvrij, stressbestendig en natuurlijk sportief 

• Je bent in het bezit van een aanhangerrijbewijs (is een pré)  
 

Wanneer kan ik beginnen? 
Wij zoeken vooral collega’s voor de periode mei t/m september.  
 

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 leuke en enthousiaste 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. Voor meer informatie 
zijn wij ook telefonisch te bereiken via 040-2042593. 
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