
  

 

 

 

 

JumpSky trampolinepark werft aan! 
JumpSky is het allereerste trampolinepark in België! Wil jij deel uitmaken van ons enthousiast team in 
deze sportieve en uitdagende werkomgeving? Mail dan naar bert@jumpsky.be met jouw CV, motivatie 
en beschikbaarheden. Je kan zowel als jobstudent of flexi-job aan de slag. (Onbelast bijverdienen op 
je bestaande job) 

Functieomschrijving  
Werken bij JumpSky betekent werken bij een innoverende en evoluerende onderneming met als 
speerpunten: klantenservice, sportief, dynamisch, loyaliteit, teamwork en engagement.  

Wij willen de klant een leuke, aangename en sportieve ervaring laten beleven in het trampolinepark 
en daarnaast. Bij JumpSky staat de klant centraal. We zoeken collega’s die gedreven zijn om onze 
klanten de goede service te geven die zij verdienen. Je bent het gezicht van JumpSky die deze waarden 
vertaalt naar de klant.  

Zowel in vakantieperiodes, als doorheen het schooljaar zijn wij op zoek naar enthousiaste 
medewerkers die graag de handen uit de mouwen steken.  

Profiel  
Je bent dynamisch, houdt van teamwork en je hebt een actieve persoonlijkheid. Je houdt ervan om de 
hele dag in contact te staan met onze klanten en je bent in staat de juiste informatie te verstrekken. 
Sociale vaardigheid is erg belangrijk. Je ziet werk en je bent steeds bezig met JumpSky op z’n best te 
presenteren. Zelf initiatief nemen is hierbij een belangrijke kwaliteit. Last but not least, je bent flexibel 
ingesteld met een hart voor sport en horeca is voor jou geen onbekende.  

Niet vereist, wel een pluspunt: 

• Student bachelor/master in de Lichamelijke opvoeding en Beweging  
• Hoge Redder  
• Ervaring in de horeca  
• EHBO-diploma  

  



Job gerelateerde competenties  

Er zijn 2 functies die kunnen afgewisseld worden. 

1. Begeleider trampolinepark 

o   Aanleren van tricks/stunts, opzetten van spelvormen 

o   Veiligheidsinstructies geven en toezien op de veiligheid 
o Actieve en enthousiaste houding 
o Toezien op de netheid van het park, kleedkamers, sanitair en zitruimtes beneden 
o Controle toegangsbandjes 
o Toezien dat er geen auto’s verkeerd parkeren. 

2. Horeca 
o Vriendelijk en enthousiast onthaal, kassa, gebruik van ledenbeheer en telefoon (ervaring vereist) 

o Verstrekken van correcte informatie aan de klanten 
o Klaarmaken van arrangementen in de keuken 
o Bediening van de bar en afruimen in de zaal 

Persoonsgebonden competenties  

• Plichtsbewust en loyaal  

• Flexibel  

• Commercieel ingesteld  

• Zelfstandig en initiatiefnemer 

• Teamspeler 

• Klantgericht 

• Geëngageerd  

Ons aanbod 
JumpSky biedt een zeer afwisselende job met een goede verdienste in een sportief bedrijf binnen 
een informele, open en productieve werksfeer. Je komt terecht in een jong en energiek team.  

Plaats tewerkstelling 
Catalpa Sportcomplex, Koning Albertlaan2c, 9080 Lochristi  

Contact  
www.jumpsky.be – info@jumpsky.be - 09 361 35 60 
Sollicitaties naar bert@jumpsky.be (Bert Vander Sype, vestigingsmanager JumpSky Lochristi) 
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