Coördinator buitendienst & instructeur (32 – 38 uur)
Functieomschrijving
Ben jij op zoek naar een uitdagende job met leidinggevende taken en ontwikkel
mogelijkheden? Lees dan snel verder!
Bij Rofra zijn wij altijd bezig met het bedenken en plannen van de leukste uitjes voor onze
gasten. Ben je flexibel, geen 9 tot 17.00 mentaliteit, sportief, gastvrij en houd je van
afwisseling? Dan kan dit zomaar jouw droombaan zijn! We zijn opzoek naar een iemand die
het leuk vindt dat geen dag hetzelfde is. Je hebt leidinggevende kwaliteiten en zet die in om
het buitenpersoneel op te leiden, begeleiden en motiveren. Je bent het goede voorbeeld
richting het buitenpersoneel. Je hebt kennis over de activiteiten van Rofra en durft voor de
groep te staan. Tevens ben je één van de gezichten van Rofra. Je bent dus een
representatief visitekaartje! Wij zijn opzoek naar iemand die ons gezellige team komt
versterken.
Wat ga ik doen?
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het opleiden en begeleiden van het
personeel. Tevens begeleidt je groepen en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van
de buitendienst. Onvoorziene situaties los je snel en adequaat op. Je stuurt personeel op
de juiste manier aan en straalt leiderschap uit. Aan het einde van de dag spreek je de dag
door met het personeel en zorg je dat iedereen met een tevreden gevoel naar huis gaat.
Je meest voorkomende werkzaamheden zijn:
• Het opleiden en aansturen van personeel
• Stimuleren, motiveren en corrigeren van het buitenpersoneel
• Het nemen van beslissingen
• Instructies geven over verschillende activiteiten aan gasten
Is dit wat voor mij?
Ben jij een gemotiveerd en flexibel persoon en niet bang om mensen aan te spreken? Dan is
deze baan wat voor jou!
• Je hebt ervaring in de recreatie sector
• Je bent minimaal 18 jaar
• Je bent in het bezit van rijbewijs B (dit is een pré)
• Je bent een harde werker en houdt van aanpakken
• Je bent betrouwbaar, gemotiveerd en enthousiast en straalt dit ook uit
• Je bent flexibel inzetbaar, met name in het hoogseizoen (mei t/m september)
• Je bent wekelijks minimaal 1 weekenddag beschikbaar
• Je bent representatief
• Je durft leiding te nemen
• Je spreekt andere collega’s aan
• Je hebt enige affiniteit met buitensport
• Je kunt medewerkers motiveren en enthousiasmeren
Wanneer kan ik beginnen?
Vanaf Maart 2022 zijn wij ter versterking opzoek naar een coördinator buitendienst &
instructeur. (eventueel later beginnen is in overleg ook mogelijk)

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 hele fijne werkomgeving midden in de natuur
• Een werkplek waar geen dag hetzelfde is
• Flexibele werktijden
• Een jong team met enthousiaste en leuke collega’s
• Mogelijkheden tot eigen ontwikkeling
• Veel vrijheid in het maken van keuzes en nemen van beslissingen
• 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 lieke@rofra.nl. Voor meer informatie zijn
wij ook telefonisch te bereiken via 040-2042593.

