
Vacature: Activiteitenbegeleider Gouda (Moordrecht) 

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. Hierna neem je ze mee naar jouw activiteit. Dit kan bijvoorbeeld de Highland 

games zijn, of misschien gaat je groep wel 3 uur lang driften, met jou als drift instructeur! Na 

een avond vol actie, is het tijd voor een biertje (voor de gast uiteraard). Na een geslaagde 

werkdag, kun jij er ook nog een drankje nuttigen samen met je collega’s! 

Als je bij ons werkt ben je: 

• Enorm sociaal aangelegd 

• Een dag vrij in het weekend 

• Niet bang om voor een groep te staan 

• Altijd in het bezit van een brede glimlach 

• Het liefst al geslaagd voor je Rijbewijs B (Als je dit nog niet hebt, kun je er voor sparen 

door bij ons te komen werken!) 

 

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 

teambuilding en paintball hebben we ook toffe gemotoriseerde uitjes. Denk hierbij aan quad 

rijden, driften, offroad rijden en slippen.  

Wat kun jij van ons verwachten? 

• Geld (wel pas nadat je hebt gewerkt) 

• Werken wanneer het jou uitkomt! 

• Een interne opleiding tot instructeur 

• Natuurlijk jaarlijks de leukste bedrijfsuitjes van Nederland ;-) 

• 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 of neem alvast een kijkje op onze locatie: 

http://bit.ly/2ICIe1a  

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

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

werken! 

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

http://bit.ly/werken-bij-fundustry
http://bit.ly/2ICIe1a
http://bit.ly/2IHxxgC

