Werken bij een avontuurlijk en innoverend bedrijf !
ASP Adventure is een organisatie met ’n waardegestuurde visie en is onvergelijkbaar in haar branche.
Onze sportieve activiteiten zijn gericht op ontwikkeling van individuen en teams en spelen zich af in de
unieke omgeving van de Grotten van Valkenburg en het Limburgs heuvelland.
Tijdens onze activiteiten is de “fun” factor altijd aanwezig en stimuleren we mensen tevens inzichten
en kwaliteiten bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te delen.
Eerder zijn we voor deze innovatieve bedrijfsvoering genomineerd voor de High Growth Awards.
Dit succes is vooral te danken aan onze 40 enthousiaste en betrokken medewerkers bij wie
professionaliteit, gastgerichtheid en ambitie hoog in het vaandel staan
Voor het backoffice team zijn wij op zoek naar:

Coördinator Recreatie
In deze functie ben je dienstverlenend bezig in klant- en bedrijfsbelang en verantwoordelijk voor de
facilitering van de ASP programma’s en optimalisatie van de werkprocessen m.b.t. de taken
coördineren, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
In praktijk zul je 50% van je tijd het team begeleiders aansturen en coachen bij hun taakuitvoering,
30% onderhoudstaken verrichten en 20% administratieve taken in het kader van veiligheids- en
kwaliteitsprotocollen.
Profiel
-

Je bent sterk (zelf)reflecterend en hebt een nieuwsgierige, leergierige basishouding.
Je voelt je verantwoordelijk voor eigen gedrag
Je beïnvloedt graag gedrag en processen om zo tot een betere samenwerking te komen.
Je bent een inspirerende, daadkrachtige en procesgerichte leider met een sterke delegerende
basishouding. Controleren, corrigeren, evalueren en instrueren ligt in je aard.
Verbeteren van efficiency en effectiviteit en leveren van goede kwaliteit geeft voldoening
Jij begrijpt hoe je de verwachtingen van onze bezoekers overtreft en wat daarvoor nodig is.
Je durft daarbij over grenzen heen te denken en mensen verleiden en verrassen geeft energie
Je bent handig met gebruik van gereedschappen en materialen
Je vervult een sleutelrol binnen het team en werkt graag transparant
Je hebt een topsportmentaliteit en wilt graag uitblinken in team- en klantgericht werken

Werkervaring
Je bent gewend aan (en hebt een voorkeur voor)
- zelfstandig taakgericht en projectmatig werken,
- gestructureerde en geordende werksituaties met
o duidelijke kwaliteits- of veiligheidseisen en normen, bv TUV, ISO keurmerk
o agendabeheer, werkoverleg en maken dagrapportage
- werken onder tijdsdruk met deadlines
- realiseren van gezamenlijke teamdoelen.
Wat bieden wij?
Een zeer uitdagende functie voor 38 uur in een dynamische werkomgeving die buiten ieder
marktvergelijk ligt. De werkdagen zijn verdeeld over 6 dagen per week, van dinsdag t/m zondag, met
werktijden variërend tussen 09:00 en 21:00. Onregelmatige werktijden komen mn voor tijdens het
seizoen en in weekenden. Binnen ons bedrijf is sprake van korte communicatielijnen, waar zorg voor
kwaliteit de boventoon voert. Salaris en bijkomende aspecten zijn marktconform, gebaseerd op de
CAO Dagrecreatie.
Enthousiast over deze functie?
Herken jij jezelf in de door ASP Adventure beoogde kwaliteit en ambities t.a.v. haar dienstverlening,
dan spreken wij je graag. Stuur je sollicitatie met recent CV naar personeelszaken@aspadventure.nl
of naar onderstaand adres t.a.v. Roger Remeijers:
ASP Adventure BV
Oud Valkenburg 2A
6305 AB Schin op Geul
Tel: 043-6040675

