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Beachmaster 
   

Functieomschrijving 

Voor onze club zijn wij op zoek naar een nieuwe collega beachmaster. 

In deze functie zal je instaan voor: 

• Selectie, inplannen en aansturen jobstudenten/sportmonitoren 
• Organiseren watersportkampen/privélessen/schoolsport/teambuildings 
• Sportmateriaal coördineren (verhuur/kampen/lessen) 
• Wedstrijden coördineren  
• Ledenservice 
• Coördineren van ligplaatsen, lockers en rollend materiaal 
• Beantwoorden mails, opvolgen social media en website 
• Lesgeven zeilen, kiten en/of surfen 
• Organiseren van rescue 
• Administratieve opvolging van de inschrijvingen 

Profiel 

Je beschikt over VTS Initiator brevet (of hoger) zeilen of kiten 

Je beschikt over een EHBO- of reddersbrevet 

Je beschikt over een rijbewijs B ter ondersteuning van de tractorservice 

Je beschikt over een vaarbewijs (of je bent bereid dit te behalen in 2022) 

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels (Frans en Duits is een plus) 

Je werkt vlot met Microsoft Office (basiskennis Wordpress is een plus) 

Je bent vlot in de omgang zowel met kinderen als met volwassenen 

Je kan zelfstandig werken in leidinggevende functies  

Je bent flexibel en staat open voor weekendwerk 
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Jobgerelateerde competenties 

• De activiteiten van een team coördineren 
• Werken met verschillende doelgroepen: volwassenen en kinderen 
• Het sportmateriaal en de uitrusting onderhouden en beheren 
• Risico- of noodsituaties vaststellen en rescues coördineren 

 

Persoonsgebonden competenties 

• Klantgerichtheid 
• Zelfstandig werken 
• Communicatief en taalvaardig zijn 
• Resultaatgerichtheid 
• Samenwerkend 
• Commercieel zijn 
• Hands on mentaliteit 

Aanbod 

Een tewerkstelling met onmiddellijke ingang in een bloeiende sportclub met blijvend 
groeipotentieel. 

De aangeboden verloning is in functie van ervaring en op basis van de geldende 
barema's. 

 

Waar en hoe solliciteren? info@windhaan.be  
 

 

mailto:info@windhaan.be
http://www.windhaan.be/
mailto:info@windhaan.be

