Jumpsquare – JUMPMASTER

Op zoek naar een JUMPMASTER
Als Jump Master zorg jij voor de ultieme beleving in ons trampolinepark. Je geeft
instructies, verzorgt groepslessen en geeft persoonlijke begeleiding. Je hebt een
pro-actieve houding waarbij je bezoekers helpt, enthousiasmeert en vermaakt.
Door jouw open houding stappen mensen graag op je af om hulp te vragen of om
een praatje te maken. Je bent geïnteresseerd in ontwikkelingen in de branche en
denkt mee over vernieuwende concepten en programma’s. Veiligheid staat bij
jou op nummer één, dus zorg je ervoor dat bezoekers veilig kunnen springen door
aanwijzingen te geven. Verder sta je in voor de schoonmaak en het onderhoud
van de materialen.
Jouw takenpakket bestaat uit de volgende aspecten:
Je houdt actief toezicht in onze Jump Area, je waarborgt de veiligheid van
onze jumpers en grijpt in als het nodig is
Je onderhoudt op afstand contact met de Location Manager, Assistant
Manager en collega’s via ons communicatiesysteem
Je verzorgt groepslessen en geeft persoonlijke begeleiding
Je geeft veiligheidsinstructies aan bezoekers en zorgt ervoor dat ze deze
naleven
Je controleert en verzorgt de werking van de apparatuur en lost eventuele
problemen op (dat leer je bij ons!)
Je zorgt voor een ‘engaged customer experience’. Klinkt fancy, maar het
komt er gewoon op neer dat je actief meedoet en regelmatig een praatje
maakt met de bezoekers. En je krijgt er nog voor betaald ook ;)
Je zorgt dat Jumpsquare hygiënisch en veilig is door het onderhouden en
schoonmaken van de materialen

Wat wordt er van jou verwacht?
• Je hebt ervaring met het animeren en begeleiden van kinderen in een
professionele omgeving
• Je hebt een acro & tumbling achtergrond (idealiter op wedstrijdniveau)
• Je bent sportief, enthousiast & sociaal
• Je bent een vat vol energie
• Je beschikt over een hands-on mentaliteit
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je hebt een representatieve en vlotte uitstraling
• Je hebt een EHBO certificaat of bent bereid deze te halen
• Je bent bereid om avonden en weekenden te werken
• Je bent woonachtig in de omgeving van de Jumpsquare vestiging waarvoor je
solliciteert

Wat bieden wij jou aan?
Aantrekkelijk loonpakket – Een marktconform salaris en extralegale
voordelen.
Veel variatie – Een afwisselende functie in een inspirerend team met

enthousiaste collega’s.
Impact– De mogelijkheid om je talenten te benutten binnen een organisatie
met bewezen groeipotentie.
Stimulerende werkomgeving – Een ambitieuze en prettige werksfeer. Een
uitdagende job met een grote zelfstandigheid in een snelgroeiend bedrijf.
http://jumpsquare.com

