Elephant Camps – Surfing Elephant
Vacatures

Hoofd Crew en Planning – Sportkampen
Functie:
Als hoofd van het sportkamp “Elephant Camps” sta je in direct contact met de zaakvoerders. In de
periode maart/april ga je opzoek naar de geschikte monitoren voor sportdagen, sportkampen, neem
je sollicitaties af en giet je alles in een planning. Je bereidt 1 of meerdere crewdagen voor waarin je
zorgt voor een presentatie en uitgebreide uitleg van de voorwaarden en verwachtingen in 2018.
Daarnaast help je ook met de opbouw van het sportkamp en doe je aantal promo-acties.
Je werkt in deze periode ook 1 dag in het weekend in de surfbar om ook daar voeling te krijgen met
de organisatie. Je geeft zelf ook mee sport en helpt waar nodig.
In de periode mei/juni ben je de eindverantwoordelijke tijdens de zeeklassen en zorg je dat de
sportdagen in goede banen worden geleid. Je zoekt verder naar crew voor de zomer waar er nog
ontbreken. Tijdens de zeeklassen verblijf je op het sportkamp.
Tijdens het seizoen (juli / augustus) sta je full time in voor de sportkampen. Je verblijft ter plaatse.
Je maakt de planning op, stuurt bij waar nodig, controleert de taken van de monitoren en
communiceert snel en duidelijk met de zaakvoerders. Dagelijks zorg je voor een meeting met je crew.
Je organiseert wekelijks een verwelkomende aankomstdag voor de deelnemers en hun ouders. Je
spreekt de groep dagelijks toe.
Bekwaamheden:
- Een efficiënte planningen kunnen maken. Basiskennis excel.
- Goede directe communicatie en sterke leiderschapskwaliteiten.
- Klantvriendelijkheid vind je heel belangrijk
- Rijbewijs
Periode:
- 1 maart tem 30 april parttime: 2 dagen/week + 1 dag weekend (optioneel kan dit naar een
full time uitgebreid worden)
- 1 mei tem 30 juni: Full time: 5 dagen/week
- 1 juli tem 31 augustus: Full time: zondagmiddag tem vrijdagavond (extra verloning)
- 1 september tem 30 september: 5 dagen/ week
Verloning:
- Periode maart tem 30 juni volgens de juiste barema’s
- Periode juli/augustus een extra wekelijkse vergoeding bovenop het loon
- Periode september volgens de juiste barema’s
Graag brief en cv sturen naar peter@elephantevents.be - 0478 696 145

