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Gezocht: Beachcrew Summer Beach Volleyball 

Circuit 2022! 
Houd jij van zon, zee en strand? Gaat jouw hart sneller kloppen van de ondergaande zon en ben je 

niet vies van hard werken? Dan hebben wij de aankomende zomer een hele gave baan voor jou bij 

het Summer Beach Volleyball Circuit! Kom jij aan boord bij onze Beachcrew? 

In de periode mei tot en met september zijn we op zoek naar zonaanbidders, terraslopers, 

bouwbeesten, mensen die van zand in de schoenen houden, (beach)volleyballers, sporters en 

gezelligheidsdieren die niet vies zijn van keihard werken. Jij en de overige toppers van de Beachcrew 

gaan ervoor zorgen dat de deelnemers van het Summer Beach Volleyball Circuit (SBVC) een 

onvergetelijke dag beleven. 

Hoe zorg jij voor die onvergetelijke dag? 

Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de deelnemers van het SBVC een heerlijk dagje kunnen 

beachvolleyballen op hun niveau. In eerste instantie moet je er samen met je collega’s voor zorgen 

dat alles klaar staat om een balletje te kunnen slaan. Maar ook ben jij de aangewezen entertainer, 

dé vraagbaak en ben je bereid een biertje te tappen voor de bezwete, tevens zongebruinde 

beachvolleyballers! Kortom, een diverse functie waarin hard gewerkt moet worden, maar waar je 

ook lekker veel met mensen én voor mensen werkt. 

Alle verwachtingen op een rijtje: 

• Je houdt van buiten zijn, volleybal, sport en evenementen. 

• Je vindt het niet erg lange dagen te maken. 

• Je bent niet bang om fouten te maken of iets te vragen. 

• Je hebt affiniteit met de horeca, opbouwen van evenementen of allebei. 

• Je bent minimaal 6 weekenden beschikbaar. 

• Je bent in het bezit van een VOG of bent bereid deze te halen. 

Je werkt een of meerdere dagen op een van onze strandlocaties in Nederland en ontdekt wat er 

allemaal komt kijken bij het organiseren van het grootste beachvolleybalcircuit van Nederland; hét 

Summer Beach Volleyball Circuit. Klinkt goed, nietwaar?! Het wordt nog beter… 

Wat bieden wij: 

• Een mooie vergoeding per dag. 

• Werkervaring in de (sport)evenementenbranche. 

• Doorgroeimogelijkheden. 

• De gezelligste Beach Crew van Nederland. 

• Voetjes in het zand. 

• Ondergaande zon. 

• Glimlachende mensen door jou toedoen. 
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Reageer nu! 

Herken jij je hierin en wil jij onze Beachcrew versterken? Dan zien wij jouw motivatiebrief en CV 

graag verschijnen! Stuur dit naar Rik.Eisma@nevobo.nl. Ook wanneer je nog vragen hebt over de 

vacature kun je ons via dit e-mailadres bereiken. 
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