
  

 

 

 
 
Vacature: Medewerker Windtunnel (m/v) - oproepkrachten 
 
Wil jij werken bij het leukste en meest innovatieve bedrijf van de Benelux? 

Ben jij een vlotte, gedreven en commercieel ingesteld dame / heer die geen 9-5 
mentaliteit heeft en op zoek is naar een bijzondere baan in een uniek bedrijf? Dan is 

Indoor Skydive Roosendaal op zoek naar jou! 
 
Over ons bedrijf… 

Indoor Skydive Roosendaal is onderdeel van de SIS Leisure Group, de overkoepelende 
organisatie van Skidôme Rucphen, Skidôme Terneuzen, Icekart Rucphen en Indoor 

Skydive Roosendaal. 
 
Indoor Skydive Roosendaal is het eerste indoor skydive center van de Benelux. Met 

het indoor skydiven bieden wij een uniek product in de leisure branche. Bij ons beleef 
je het gevoel van een skydive, maar dan indoor! Meer informatie hierover vind je op 

www.indoorskydive.com. 
 
Wie zoeken wij? 

Per omgaande willen we ons team van instructeurs versterken met een gedreven en 
gemotiveerde Medewerker Windtunnel. Werktijden zijn voornamelijk in avonduren en 

in het weekend. Werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van onze gasten tijdens 
het gehele traject van het indoor skydiven. Dit bestaat uit het ontvangen van onze 
gasten, uitreiken van materiaal, het geven van instructie en bedienen van de tunnel 

als controller. Hierbij sta jij samen met de instructeur garant voor de veiligheid, 
overdragen van vaardigheden en plezier richting onze gast. 

 
Beschik jij over onderstaande competenties dan zijn wij op zoek naar jou…! 
- Ten minste een weekenddag en een doordeweekse avond beschikbaar 

- Geen moeite met het werken op een feestdag 
- Woonachtig binnen een straal van 30 km vanaf Roosendaal 

- Sportieve en sterke lichaamsbouw, minimaal 75 kg 
- Minimaal 17 jaar 

- Bekend zijn met (bege)leiding geven aan groepen 
- Didactisch onderlegd is een pré. 
- Communicatief vaardig en klantgericht 

- Stressbestendig 
- Sociale en oplossingsgerichte instelling 

- Skydive ervaring is GEEN vereiste! 
 
  



 

Wij bieden jou… 
- Een werkplek in een sfeervolle en dynamische omgeving!  

- Marktconform salaris 
- Diverse doorgroei mogelijkheden 

- Meer dan prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
- Een jong, fris en gezellig team van collega’s die de werksfeer bevorderen. 

 
Herken je jezelf en jouw behoeften in deze profielschets? 
Stuur dan een uitgebreide sollicitatiebrief met CV naar Lars Aarsmans, per e-mail op 

l.aarsman@indoorskydive.com. 
 

TIP: Wegens grote hoeveelheid aanmeldingen zal eerste selectie plaatsvinden op basis 
van jouw motivatie vanuit jouw sollicitatiebrief. Zorg ook dat de vereisten die we 
stellen duidelijk naar voren komen in deze brief! 
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