ANIMATOR MINI-CLUB (M/V)

TIJDELIJKE FUNCTIE 3 tot 8
maanden

Vakantiedorpen in Frankrijk,
Europa, Afrika en het MiddenOosten

Functie inclusief accommodatie en
maaltijden

Ervaring in een vergelijkbare
functie vereist

Opleiding kinder- en
jeugdbegeleider,
activiteitenbegeleiding

Goede mondelinge vaardigheden
van het Frans & Engels gewenst,
kennis van andere vreemde talen
een pré

Club Med is deskundig in de opvang en het vermaak van kinderen. Je aansluiten bij het
Team Familie betekent dat je een unieke wereld betreedt en onze jongste gasten de tijd
van hun leven biedt:




Ontvangst van kinderen van 4 tot 17 jaar door gediplomeerde professionals
Een bijzondere relatie met kinderen en ouders in een vakantiesetting
Diverse mogelijkheden om door te groeien naar een leidinggevende functie

Jij bent...
 Een avonturier met een open blik die zin heeft om op een van onze Club Med resorts te wonen
en werken
 Een gediplomeerde professional met ruime ervaring die een gesprek kan voeren in het Engels!
 Een expert op het gebied van kinderen en pubers, vol energie om hen de tijd van hun leven te
bezorgen
 Iemand die van het buitenleven houdt en niet kan wachten om activiteiten in de openlucht te
organiseren
Bij Club Med word je...
 Een energiek persoon die staat te popelen om kinderen van 4 tot 17 jaar te ontvangen en te
vermaken
 Een betrouwbaar persoon die de veiligheid van jonge en oudere kinderen garandeert
 Een getalenteerd organisator vol inspiratie als het gaat om het organiseren van voorstellingen
en workshops
 Een inventief persoon die allerlei nieuwe ideeën uit zijn hoge hoed tovert tijdens het verblijf
van de kinderen
 Iemand die zorgt dat de hygiëne- en veiligheidsnormen worden toegepast en gerespecteerd
Waarom zou je neerstrijken in een van onze vakantiedorpen?
 Om dichtbij strand en zee of midden in de bergen te vertoeven
 Om jezelf te ontwikkelen in een multiculturele omgeving met een unieke sfeer
 Om nieuwe mensen te leren kennen en persoonlijk en professioneel te groeien
 Om nieuwe uitdagingen aan te gaan en jezelf te ontplooien!
Als GO Animator miniclub kun je profiteren van de infrastructuur en diverse activiteiten die worden
aangeboden door Club Med. En als het je wat lijkt kun je zelfs het toneel bestijgen en je talent
tentoonspreiden of het feestbeest in jezelf oproepen!
Dus... waar wacht je nog op?

Soliciteert op www.clubmedjobs.com

