
 

 

Instructeur / Evenementenbegeleider 

Omnivents is hét organisatiebureau voor bijzondere, actieve en avontuurlijke 
bedrijfsevenementen op maat. Van relatiedag tot teambuildingsactiviteit, van 
personeelsdag tot vrijgezellenfeest en van kinderfeest tot (zakelijke) 
familiedagen. 

Omnivents organiseert evenementen op iedere gewenste locatie maar heeft 
als thuisbasis Evenementenlocatie Watergoed!, centraal gelegen tussen 
Valburg tussen Arnhem en Nijmegen. Dé plek voor de meest uiteenlopende 
evenementen. 

Je wordt onderdeel van het voltallige sportieve team. Gezamenlijk 
zorgen  jullie voor een juist verloop van alle evenementen die georganiseerd 
worden. De taken kunnen per evenement verschillen; voorbereidende 
werkzaamheden, klaarzetten van de activiteiten, begeleiden van de (zakelijke) 
groepen en afbouw van een partij. 

Bij het begeleiden van een groep kan het zijn dat jij verantwoordelijk bent voor 
de groep waarmee jij op pad gaat of voor een bepaalde activiteit waar jij 
diverse groepen ontvangt.  

Om de evenementen op een juiste wijze te kunnen begeleiden bieden wij 
interne opleidingen en cursussen aan. Je wordt intern opgeleid per onderdeel 
waardoor je steeds breder inzetbaar wordt. Onderverdeeld in sportieve 
evenementen (klimmen, brug bouwen), gemotoriseerde evenementen 
(bugxters, quad, 4×4), watersportactiviteiten (kanorace, Highfield elektrische 
bootjes) en dagrecreatie. Een zeer gevarieerd en uitdagend takenpakket. 

Omnivents heeft het Vebon keurmerk en werkt dermate via de Vebon 
richtlijnen. Dit betreft duidelijke procedures en werkwijzen waarin veiligheid en 
kwaliteit hoog aangeschreven staan. 



 

Wij verwachten een verzorgde en nette indruk (kledingpakket is verplicht) 
wanneer je voor de gasten staat. Eveneens verwachten wij een klantgericht, 
enthousiast voorkomen en dat jij net als ons voor niets minder dan topkwaliteit 
gaat. 

In deze functie vragen we flexibiliteit in inzetbaarheid van je. In april tot en met 
oktober vindt het merendeel van de evenementen plaats, waarbij de maanden 
juni en september topdrukte kennen en je de uurtjes wel kan maken. 

Watergoed is per openbaar vervoer bereikbaar maar heeft zijn beperkingen, 
bekijk je eigen mogelijkheden. 

Reageren? 

Denk jij nou: dit is mij op het lijf geschreven! -> Reageer dan per mail: 
werken@watergoed.nl 
We zien jouw enthousiaste en positieve reactie, met toelichting waarom deze 
functie jou op het lijf geschreven is, en CV met veel plezier tegemoet. 

 


