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Vacature Jobstudent Geberit Beachtour 2023 

 
Heb jij zin in een zonnige zomer in het zand? Heb je altijd al eens een manche van de Geberit 
Beachtour willen meemaken? Heb je deze zomer, en eigenlijk al vanaf mei, nog niet veel gepland en 
ben je op zoek naar een leuke bijverdienste? Heb je drie keer JA geantwoord?  Dan zijn wij naar jou 
op zoek! 
 
Functieomschrijving: 
 
Er zijn verschillende taken waarbij je kan ingezet worden tijdens de Geberit Beachtour. 
Je staat samen met de verantwoordelijke in voor het wedstrijdsecretariaat tijdens het weekend. 
Je ondersteunt de verantwoordelijke van het wedstrijdsecretariaat, tijdens de manche. Je roept wedstrijden 
af, vult de resultaten in en plaatst ze online, helpt bij het coördineren van speelschema’s en wedstrijden, etc. 
Je staat in voor de sociale media, en communicatie tijdens het evenement.  
Je plaatst content tijdens de manches op de sociale media van de Geberit Beachtour, je werkt nauw samen 
met de fotograaf van de manche. 
Je ondersteunt de lokale organisatie tijdens het weekend, o.v.v. het sportieve/logistieke en bij de afbraak 
(inladen camion, logistiek materiaal federatie). 
 
Profiel: 
 
- Je bent nog student 
- Je bent vrij in de weekends vanaf mei tot augustus  
- Je bent sociaal vaardig, zelfstandig en kan werken in teamverband 
- Een hart voor beachvolleybal is een meerwaarde 
 
Wat bieden wij jou? 

- Werken in een aangename, sportieve en familiale sfeer 
- Je werkt samen met andere studenten, organisatoren en scheidsrechters 
- Je werkt op het hoogste niveau beachvolleybal in België 
- Aantrekkelijke vergoeding 

 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief door te sturen naar hanne.claessens@volleyvlaanderen.be voor 
7 april 2023. Op basis van de inzendingen zullen de kandidaten eventueel uitgenodigd worden voor een 
gesprek. 
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