Vacature Surfclub manager
Surfclub De Panne
Heb je een passie voor de zee, het strand en watersporten? Ben je een gepassioneerde horecamens die de mooiste
bar van het land wenst uit te baten?
De Surfclub van de Panne heeft 460 leden en zoekt een gemotiveerde manager om de surfclub uit te baten van april
t.e.m. oktober en indien gewenst eventueel het hele jaar door.
De job omvat als hoofdtaak

Barwerking
De job omvat de volledige uitbating van de bar in de surfclub. Dit houdt in het plaatsen van de bestellingen bij de
brouwer t.e.m. de jobstudenten rekruteren, inplannen, contracten opstellen, het aanbod afstellen aan de doelgroep
en een activiteit of feestje. Er wordt verwacht dat je de bar open houdt in het laagseizoen en meehelpt in het
hoogseizoen.

Sport
In minder drukke periodes van de bar kunnen extra sportieve activiteiten georganiseerd worden alsook verschillende
taken van de algemene werking van de club op zich worden genomen. Voor ondersteuning bij al deze taken kan je
rekenen op het bestuur, een clubteam en talrijke geëngageerde leden.
Voorbeelden van activiteiten die je zou kunnen organiseren en begeleiden: supwedstrijd, golfsurf initiatie, petanque,
volleywedstrijd, stretching sessie, kids golf surf initiatie, skimboarden, yoga, etc…
Via verschillende kanalen waaronder sociale media informeer en motiveer je de leden voor de activiteiten en de
barwerking.
De surfclub onderhouden en proper houden alsook het watersport materiaal onderhouden (sup, golfsurf, wing, kajak,
windsurf gerief, etc.) behoren ook tot het takenpakket.
Het allerbelangrijkste is dat je een passie hebt om een team te leiden en dat je een initiatiefnemer bent die zelfstandig
kan werken. Een bezige bij die door zijn enthousiasme de leden van onze surfclub in beweging kan brengen. Dit alles
kaderend binnen de visie van de club.

Je bezit de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horecaervaring is een must
Ervaring of affiniteit met watersport is een pluspunt
Zelfstandig kunnen werken
Teamplayer
Initiatiefnemer
Dynamisch
Geen 9-tot-5-mentaliteit
Communicatief
Extravert
Verantwoordelijk
Bereid om in het weekend te werken alsook schoolvakanties en dit soms tot in de late uurtjes.

Wij bieden :
•
•
•

een attractief salarispakket inclusief prestatiegerichte verloning. Statuut als Zelfstandige of werknemer, te
bespreken.
een gevarieerde job met veel mogelijkheden tot eigen inbreng
werken in een mooie strandclub met een enthousiaste sfeer

Klinkt dit als muziek in je oren, graag dan je cv en motivatie mailtje naar info@sideshoresurfers.be.

