VACATURE SPORTMEDEWERKER ARDENNEN (V/M)
OMSCHRIJVING
Mountain Network is ruim 25 jaar actief vanuit een historische en sfeervolle kasteelboerderij
en camping gelegen aan de rivier de Lesse, nabij Dinant in het hart van de Belgische
Ardennen. Hier beheren wij een camping en klimwinkeltje, een bar/eetcafé en organiseren
wij van April t/m Oktober activiteiten en cursussen voor jong en oud. Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste Sportmedewerker die ons team komt versterken. De Sportmedewerker
vormt samen met de Locatiemanager, de Officemedewerker en de Horecamedewerker het
basisteam van Mountain Network Ardennen.
De Sportmedewerker is verantwoordelijk voor de organisatie van alle sportactiviteiten die
bij Mountain Network Ardennen plaatsvinden. Hij is aanspreekpunt voor medewerkers en
bezoekers van de locatie op het gebied van sportzaken en veiligheid. Door de weeks vinden
met name werkweken voor onderwijsinstellingen plaats en in het weekend
bedrijfsarrangementen en klimcursussen op de nabij gelegen rotsen. In de zomermaanden
worden jeugdkampen en outdooractiviteiten voor o.a. campinggasten georganiseerd.
Op zijn taakgebied stuurt de Sportmedewerker flexmedewerkers en leerwerkers aan en
werkt zelf daarbij ook mee in de praktijk. Mountain Network Ardennen is een NKBV
opleidingscentrum en leerbedrijf; hierbinnen heeft de Sportmedewerker de rol van leercoach
en/of praktijkbegeleider met betrekking tot zijn taakgebieden en leidt hij medewerkers en
stagiaires op.
De Sportmedewerker is zelf een enthousiast buitensporter die regelmatig in de klimrotsen
en bergen is te vinden. De functie heeft een omvang van 3240 uur per week. Gedurende
het seizoen is de standplaats AnseremmeDinant (B).
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
● Verantwoordelijke organisatie opleidingen en cursussen voor particulieren
● Verantwoordelijke organisatie activiteitendeel voor evenementen en groepen
● Verantwoordelijk voor de lokale opleidingen (gebaseerd op de NKBVopleidingen)
● Leercoach en/of praktijkbegeleider m.b.t. zijn taakgebieden
● Denkt samen met de overige sportmedewerkers mee over het landelijk beleid/missie
m.b.t. de sportactiviteiten van MN
● Waarborgen kwaliteit en veiligheid. Lokaal aanspreekpunt t.a.v. veiligheid/
veiligheidssysteem
● Planning en aansturing instructeurs en leerwerkers
● Inkoop en beheer activiteitenmaterialen
● Verzorgen van instructie
● Schoonmaak/onderhoud activiteitenfaciliteiten/materialen
PROFIELSCHETS
● HBO denk en werkniveau (of MBO+ met ruime werkervaring)
● Uitgebreide kennis didactiek en ervaring in lesgeven
● Uitgebreide eigen vaardigheid buitensportactiviteiten waaronder klimmen (indoor en
outdoor)
● Bij voorkeur in bezit van officiële NKBV kader kwalificaties (min. SKI3OV,
Praktijkbegeleider, Leercoach) of de bereidheid deze te behalen
● Heeft er plezier in kennis over te brengen en mensen te enthousiasmeren, streeft naar
een hoge klanttevredenheid
● Hoge standaard van normen en waarden (verzorging, afspraken nakomen, omgang met
collega’s en klanten, werkhouding)
● Kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen
● Basiskennis coachen en feedback geven
● Vaardigheid in planning en organisatie
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VACATURE SPORTMEDEWERKER ARDENNEN (V/M)
●
●
●

Aantoonbare sociale, pedagogische en leidinggevende vaardigheiden
Basiskennis organisatie klim en bergsport (NKBV, TUV, VEBON)
Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs en EHBO of de bereidheid dit te halen

WIJ BIEDEN
●
Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
●
Eigen verblijfsruimte op locatie
●
Mogelijkheid tot het volgen van interne opleidingen
●
Onbeperkt klimabonnement (MN klimcentra NL)
●
Korting op artikelen van de Mountain Shop
●
Korting op cursussen en/of activiteiten
●
Gezellige, informele en dynamische werksfeer
MEER INFORMATIE
Herken je jezelf in deze functie en heb je interesse? Wij nodigen je uit om te solliciteren!
Mail je CV voorzien van pasfoto en motivatie naar onderstaand adres.
Mountain Network Ardennen
T.a.v. dhr. Jasper de Jong
Mailadres: 
personeelszaken@mountainnetwork.nl
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