
 
 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar….. 

 

 

 

 

 

Een gastvrije instructeur (m/v) met twee rechterhanden (32-38 uur) 
 
Wij zijn een dynamisch, innovatief en groeiend recreatiebedrijf in Ommen en streven naar een 
unieke beleving voor onze gasten op zowel de particuliere als zakelijke markt. Onze activiteiten zijn 
divers en bestaan onder meer uit: Escaperoom Vechtdal, Trikke tours, Geocaching, Escaperoom 
Bush Battle, kano- en boottochten en activiteiten aan boord van ons partyschip. Een persoonlijke 
benadering richting onze gasten en oog voor detail staan hoog bij ons in het vaandel.   
 
Je begeleidt groepen tijdens al onze activiteiten in Ommen en op locatie. Je bent het 
aanspreekpunt voor onze gasten en maakt het ze naar hun zin. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor het materiaalbeheer en -onderhoud. Je zorgt er dus voor dat het alles, ook achter de 
schermen, op rolletjes verloopt.  
 
Je taken: 
- Voorbereiden van de activiteiten en het begeleiden van groepen tijdens de activiteiten 
- Onderhouden van onze terreinen (snoeien, maaien etc.) 
- Onderhouden van de inventaris en het werkmateriaal  
- Administratieve taken zoals werken met ons reserveringssysteem en plannen van de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden 
- Ondersteunen van frontoffice: aannemen telefoon en beantwoorden van e-mails 
- Meedenken en daadwerkelijk realiseren van nieuwe concepten  
 
Wij vragen: 
- Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail 
- Technisch inzicht en twee rechterhanden 
- Minimaal een afgeronde MBO-opleiding, gerelateerd aan de sport- en/of vrijetijdssector 
- Affiniteit met outdooractiviteiten 
- Affiniteit met varen/watersport (Klein Vaarbewijs is een pré) 
- Een rijbewijs (rijbewijs BE is een pré) 
- Bereidheid om regelmatig in de weekenden te werken (je bent flexibel) 
- Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (in woord en schrift)  
- Een goede beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord (is een pré) 
- Flexibiliteit op basis van onze seizoensdynamiek gedurende het kalenderjaar 
 
Wij bieden: 
- Een leerzame werkomgeving met ruime mogelijkheden jezelf te ontwikkelen 
- Een ontspannen en persoonlijke sfeer 
- Ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën 
- Salaris conform CAO Recreatie 
 
Interesse? 
Dan zien wij je reactie graag tegemoet! Je sollicitatie inclusief CV kun je e-mailen naar 
info@rederijpeters.nl ter attentie van Claudia Peters.  


