
Gezocht: Camp manager/Leefstijlcoach/Diëtist

We zoeken enthousiaste dames of heren die ons team wil komen versterken bij de verschillende

Bootcamps die we organiseren.

De functie camp manager is zeer veelzijdig. Als camp manager ben je de hele week aanwezig bij een

Bootcamp en ben je de eindverantwoordelijke op locatie. Je leidt een team, met een kampstaf en een

trainer. Je bent gastvrouw/gastheer voor de deelnemers en je staat altijd voor ze klaar. Je draagt zorg

voor de logistiek, je hebt overzicht over alle verschillende aspecten van de Bootcamp en springt in

waar dat nodig is. Je bent verantwoordelijk voor onder andere een stukje van de voorbereiding, de

inkoop, de ontvangst van deelnemers, het weegmoment, de informele begeleiding tijdens alle

eetmomenten, de coördinatie van de keuken, eventueel contact met de senior en junior

sportinstructeur en de locatie, het geven en/of faciliteren van workshops, coaching van deelnemers,

etc. 

Daarnaast draag je er zorg voor dat de maaltijden op de juiste momenten klaar staan en spring je bij

in de keuken wanneer dat nodig is.

Wat zoeken we:

o Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan de (hierboven genoemde en

beschreven) eindverantwoordelijkheid aan

o Je kunt goed overzicht houden en werken onder druk, bent niet benauwd voor een avondje

met weinig slaap

o Je hebt een energieke uitstraling, weet deelnemers te enthousiasmeren en motiveren

o Je bent een sociaal en empathisch persoon, hebt een luisterend oor en een coachende rol

past jou perfect.

o Je houdt van koken

o Je bent zelf een goed voorbeeld voor de deelnemers

o Bereid om minimaal 1-2 weken (los of vast) op locatie te verblijven

Pre:

o Je hebt rijbewijs B en rijervaring

o EHBO en/of BHV-diploma

o Je hebt een goede basiskennis over voeding en voedingsadvies geven aan mensen met

overgewicht, achtergrond in voeding/diëtetiek, (eet)gedrag, of aanverwante opleiding &

werkervaring in deze sector

o Je hebt ervaring in het organiseren en geven van sportlessen.

o Ervaring met een van de doelgroepen of leeftijdsgroepen

o Ervaring met organiseren, leiding geven



Wat krijg je ervoor terug?

o Dankbaarheid doordat je iets bijdraagt aan de zoektocht van deelnemers naar een gezondere

leefstijl

o Relevante werkervaring, nuttige aanvulling op je CV

o Onvergetelijke en leerzame ervaring

o Marktconform salaris.

o Vakantietoeslag

o Aansprakelijkheidsverzekering

Lijkt dit je wat? Stuur een pakkende e-mail met je motivatie, beschikbaarheid en CV naar

support@the-bootclub.com. Wij nemen dan contact met je op.

Wil je meer informatie over The BootClub? Kijk dan eens op onze website.

mailto:info@the-bootclub.com
http://www.the-bootclub.com

