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Meer info over LO.SPORT &

Allround medewerker JumpSky Lochristi
LO.SPORT in LOCHRISTI

' Online sinds 19 nov. 2018 - gewijzigd sinds 27 november - Beperkte tewerkstelling <13 uren/week

( Bewaar

Functieomschrijving
JumpSky trampolinepark Lochristi is op zoek naar een competente en
gemotiveerde all round medewerker die het team kan versterken
tijdens schoolvakanties (en eventueel op termijn ook tijdens
weekends). Deze zeer gevarieerde en uitdagende job bestaat uit
onderstaande luiken:

- Trampolinepark

* Veiligheidsinstructies meegeven aan de klanten

* Toezicht houden

* Klanten begeleiden

* Correct handelen bij ongevallen

* Herstellingen en nazicht trampolines

- Horeca

* Bediening van snacks en dranken aan de bar

* Bereiding van eenvoudige gerechten in de keuken

* Arrangementen voorbereiden en opdienen

Vereiste studies

Secundair onderwijs -

1ste graad

of gelijkwaardig door

ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2

jaar )

Contract

Beperkte tewerkstelling

<13 uren/week

Contract van

onbepaalde duur

Voltijds

Plaats tewerkstelling

Koning-Albertlaan 2 bus C

9080 LOCHRISTI

https://www.vdab.be/
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https://www.vdab.be/opleidingen
https://www.vdab.be/mijnloopbaan
https://www.vlaanderen.be/
https://www.vdab.be/werkgevers
https://www.vdab.be/contact


18/12/18 13'40Allround medewerker JumpSky Lochristi - LOCHRISTI

Pagina 2 van 4https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58635166/allround-medewerker-jumpsky-lochristi

* Tafels afruimen

- Onthaal

* Klanten ontvangen

* Werken met softwarepakket (online betaling opzoeken,...)

* Sokken en toegangsbandjes overhandigen

* Klanten informeren (zowel ter plaatse als via telefoon)

- Algemeen

* Instaan voor orde en netheid

* Algemene controle op de dagelijkse werking

Profiel
Geen absolute vereisten, wel pluspunten:

- Ervaring:

* Ervaring in de sport(training) en meer bepaald gymnastiek,
freerunning, lichamelijke opvoeding,...

* Ervaring met grote groepen, bv: leiding in de chiro/scouts,...

* Ervaring met kinderen

* Ervaring in horeca

* Ervaring met balie en administratief werk

-Diploma's en attesten:

* Bachelor in Lichamelijke Opvoeding of Bachelor in Sport en
Bewegen

* EHBO diploma

* Animator diploma

* ...

- Persoonlijke eigenschappen

* Spontaan, sociaal en enthousiast

* Verantwoordelijk

* Commercieel

* Behulpzaam

* Doorzettingsvermogen
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Jobgerelateerde competenties
Betalingen ontvangen

Afwassen

Bereidingen en producten verpakken en etiketteren
(fabricatie- en houdbaarheidsdata) Ze opbergen in de
koelruimte, de voorraadkamer, ...

De bestelling aan de klant overhandigen (op een bord, in
een meeneemverpakking, op een dienblad, ...)

Eenvoudige gerechten bereiden (salades, rauwkostschotel,
kaasschotel, nagerechten, ...)

De zaal, het keukenmateriaal en -uitrusting onderhouden

Persoonsgebonden competenties
Regels en afspraken nakomen

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
(flexibiliteit)

Samenwerken als hecht team

Klantgerichtheid

Commercieel zijn

Aanbod
Wij bieden een zeer aangename, bruisende omgeving aan waarbij je
de kans krijgt om te groeien binnen een gezond bedrijf. Je komt
bovendien terecht in een jong, dynamisch en enthousiast team. Je
ontvangt een aantrekkelijke verloning en eerlijke
doorgroeimogelijkheden.

Plaats tewerkstelling
LO.SPORT 
Koning-Albertlaan 2 bus C 9080 LOCHRISTI 
Toon op kaart &

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: bert@jumpsky.be Contact: Dhr. Bert Vander Sype

mailto:bert@jumpsky.be
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Bij interesse in deze vacature: graag jouw CV en motivatiebrief doorsturen naar bert@jumpsky.be. 

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

VDAB-vacaturenummer: 58635166

Online sinds: 2018-11-18

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.
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