
Vacature: Paintball & Airsoft begeleider Antwerpen (Merksplas) 

3!, 2!, 1! GO GO GO GO! En de strijd gaat los. Zie jij jezelf al als paintball/airsoft begeleider 

langs het veld staan? Lees dan vooral verder... Fundustry zoekt enthousiaste studenten die 

een uitdagende bijbaan willen. 

Wat doe je op een werkdag? 

Geen werkdag is hetzelfde natuurlijk, maar als begeleider verzorg je het uitje van begin tot 

eind. Jij bent dus van alle markten thuis. Het serveren van een drankje is een goed begin 

voor de gasten. Het is belangrijk dat de wapens al gereed staan voor gebruik, gepoetst en 

met een vol magazijn. Jij bent de persoon om de gasten wegwijs te maken met het gebruik 

van de wapens en natuurlijk ook de veiligheidsinstructies. Sta wel stevig in je schoenen, 

want je kunt zo voor 40 enthousiaste gasten staan!! En dan is het tijd om de strijd los te 

laten barsten, jij zorgt ervoor dat het wel volgens de spelregels gaat. Na een middag knallen 

is het tijd voor een biertje (voor de gast uiteraard). Jouw biertje staat klaar na een dag 

heerlijk werken. 

Als je bij ons werkt ben je: 

• Enorm sociaal aangelegd 

• Minimaal één dag in het weekend beschikbaar 

• Niet bang om voor een groep te staan 

• Altijd in het bezit van een brede glimlach 

• Rekening houdend met flexibele werktijden kun je vast bedenken wat wij zoeken en of jij 

jezelf geschikt acht voor deze functie. 

Wat doet Fundustry? 

Ons doel is in 2030 leuke uitjes te organiseren voor 1 miljoen mensen! Ambitieus? Zeker! 

Haalbaar? Ongetwijfeld! Maar daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Naast paintball 

en airsoft zijn er nog veel meer uitdagende werkzaamheden die jij kunt verrichten bij ons.  

Wat kun jij van ons verwachten? 

• Geld (wel pas nadat je hebt gewerkt) 

• Werken wanneer het jou uitkomt! 

• Geen dag is hetzelfde, we zijn niet bang om fouten te maken en leren elke dag bij. 

• Natuurlijk jaarlijks de leukste bedrijfsuitjes van de Benelux ;-) 

• De leukste collega’s en ja, dit claimt elk bedrijf, maar bij ons is het echt zo!! Kijk eens 

naar het volgende filmpje om te kijken wat je nieuwe collega’s vinden van werken bij 
Fundustry: http://bit.ly/werken-bij-fundustry  

 

Denk jij nou: jaaaaaa, hier MOET ik gaan werken? 

Stuur dan snel je CV en een korte motivatie over hoé enthousiast je bent om bij ons te 

werken! 

Dit kan direct via deze link http://bit.ly/2UK0jUY  

http://bit.ly/werken-bij-fundustry
http://bit.ly/2UK0jUY

