Vacature algemeen medewerker
GRIP zoekt nieuwe medewerkers!
Sinds we weer open mogen, draaien we bij GRIP op volle toeren. Nu de
zomervakantie voorbij is, is het alleen maar drukker geworden. Heeft het je altijd
al aangetrokken om in een klimhal te gaan werken? Lees dan snel verder!
GRIP is een begrip in Nijmegen en omstreken: een legendarisch klimcentrum in
Dukenburg en een vette boulderhal in Nijmegen Zuid. Deze hallen worden
gerund door de GRIP Crew. Dit is een hechte groep klimmers en boulderaars met
een gezamenlijk doel: klimmen en boulderen in Nijmegen op de best mogelijke
manier aan te bieden.

We zijn op zoek naar een ervaren klimmer die in een oogopslag kan zien of een
zekeraar weet wat die doet. Je hebt dus veel achtergrondkennis over klimsport
en veiligheid. Het is een pré als je ook kennis hebt van trainen. Door je kennis en
ervaring kunnen we je al snel inzetten als instructeur voor een voorklimcursus of
als trainer. Daarnaast werk je ook achter de bar. Hierbij ben jij natuurlijk een
ideaal visitekaartje van GRIP. Of het nu gaat om stamgasten of totale beginners:
jij weet de juiste toon aan te slaan en zorgt ervoor dat iedereen zich welkom en
thuis voelt.
Je kunt goed zelfstandig werken en neemt initiatief. Je ziet werk liggen en
onderneemt daarop ook actie. Je staat nooit stil, want er is altijd wat te doen. Je
bent een echte teamspeler. Je voelt je verantwoordelijk voor hoe we gezamenlijk
de hal presenteren. Je bent veelzijdig inzetbaar, altijd bereid om te ruilen of bij te
springen als dat kan.
GRIP is straks niet alleen je werkplek, maar ook je tweede huiskamer,
sportschool en café.
Competenties

•
•
•
•
•
•
•

Enthousiasmeren van klanten
Overzicht kunnen hebben
Flexibel
Kan zich voor langere periode binden
KVB-IT (of bereid om te halen)
KVB-IV (of bereid om te halen)
SKI (of bereid om te halen)

Beschikbaarheid
• Minimaal 1 weekenddag per week
• Doordeweeks overdag of in de avonden van 3 tot 8 uur per dag
Wat we bieden
• Een aanstelling op contractbasis tussen de 16 en 32 uur
• Een marktconform salaris
• Korting in onze winkel en horeca
• Gratis boulderen en klimmen bij Grip
• Gratis meedoen met alle cursussen en workshops
• In verband met meerdere vacatures, kunnen we ook kijken naar
combinaties met andere vacatures
Kom je bij ons werken?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief en C.V. vóór 28 september
naar office@gripnijmegen.nl.

