VACATURE
SKIPISTE NIEUWEGEIN IS OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN
SKILERAAR

Heb jij je Anwärter diploma en ben je in de wintermaanden beschikbaar? Heb jij een enorme
passie voor skiën die je graag deelt met anderen? Wil jij werken in een professioneel en
gezellig team? Dan is deze functie misschien iets voor jou!
Skipiste Nieuwegein is een sfeervolle en professionele skischool in de regio Utrecht waar
plezier, persoonlijke aandacht en veiligheid voorop staan. Er worden ski- en
snowboardlessen gegeven voor alle leeftijden en niveaus, zowel groepsles als privéles. Wij
hanteren een lesplan dat aansluit bij de Oostenrijkse leerweg, zodat er een homogene
opbouw is binnen de lessen en dat diverse skitechnieken correct en verantwoord worden
aangeleerd. Als leraar voorzie je de cursist van een goede basisconditie, techniek en
informatie om goed voorbereid de sneeuw in te gaan.
Daarnaast ben je in de zomermaanden eventueel inzetbaar voor onderhoud, of andere
activiteiten en diensten welke door Skipiste Nieuwegein worden verzorgd, zoals outdooractiviteiten, tuben en horeca.
DE UITDAGING:








Zelfstandig ski- (en snowboard)les geven aan kinderen en/of volwassenen;
Privéles en groepsles voor alle leeftijden en niveaus;
Zorgdragen voor plezier, veiligheid en persoonlijke aandacht voor de cursist;
Werken volgens de niveau-indeling en het lesplan van Skipiste Nieuwegein;
Deelnemen aan georganiseerde trainingsmomenten;
Door ontwikkelen op gebied van lesgeven en skivaardigheid;
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige lessen met aandacht voor techniek.

JE BENT…










Minimaal 18 jaar;
8 tot 24 uur per week beschikbaar en flexibel qua werktijden (avond en weekenden);
Minimaal Anwärter skileraar en bij voorkeur ook snowboardopleiding;
Passie voor wintersport, een hoog ski niveau en de wil om jezelf door te ontwikkelen;
Enthousiast, representatief en gemotiveerd;
Klantgericht en kunt goed met mensen en kinderen omgaan;
Communicatief vaardig en kunt goed werken in teamverband;
Proactief en hebt een professionele houding;
Goed in de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur ook Duitse taal.

Ben jij de gedreven skileraar die ons team wil komen versterken? Mail dan je
sollicitatie/motivatie met CV naar info@skipistenieuwegein.nl t.a.v. Viviane of Mark.

