Rompelberg Cycling Holidays is in 1993 opgericht door de toenmalige
meervoudig wereldrecordhouder Fred Rompelberg (bijnaam: Fred268km).
Het Nederlandse familiebedrijf is in handen van en wordt geleid door de
tweede generatie en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van
de bekendste organisaties voor fietsvakanties op Mallorca en daarmee
ook tot een van de topadressen in Europa.
Voor onze activiteiten op het prachtige eiland Mallorca zijn wij op zoek naar:

Fietsgidsen / Groepsleiders (m/v/d)
(8-20 weken in de periode februari – juni 2023)
Veel van onze gasten fietsen graag samen, wat onze groepsritten tot de highlights van hun vakantie
op Mallorca maakt. Maak deel uit van ons team van fiets aficionados en organiseer en beleef met
ons de mooiste wielerervaringen. We zoeken enthousiaste en ervaren gidsen die hun passie voor
fietsen willen delen en onze gasten de mooiste plekjes van Mallorca laten zien. Als jij het leuk vindt
om onze gasten te helpen hun fietsdromen waar te maken, dan zijn we misschien wel op zoek naar
jou.

De functie

Wat wij bieden

• Je begeleidt internationale groepen fietsers
• Fiets 4 tot 5 keer per week in de lente en de
herfst – beleef Mallorca op de fiets
• We zoeken gidsen op verschillende niveaus:
Ebike sport (ca 80 km) en op de racefiets van
Cappuccino (50/60 km met 20km/u) tot Speed
(140 km met 30+ km/u en alles ertussenin
• Naast het tonen van de route geef je uitleg
over cultuur, landschap en historie van
Mallorca
• Assistentie bij de piekmomenten van de
fietsverhuur

•
•
•

Jouw achtergrond

Vereisten

• Ruime ervaring als fietser
• Ervaring in een leidinggevende rol in je werk of
in de sport
• Eerdere ervaringen als gids en/of
fietsbegeleider zijn een pré
• Kennis van fietstechniek
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Retourvlucht naar Mallorca
4**** accommodatie (halfpension)
Werken op een plek waar anderen vakantie
vieren – het beste fietsgebied ter wereld
Gebruik van een top racefiets
Bioracer kledingpakket
Vakantiedagen op Mallorca

Hulpvaardige en flexibele teammentaliteit
Hands-on en pragmatisch
Fysieke fitheid om onze gasten 4 tot 5 keer per
week te begeleiden
Goede communicator met een open houding
Talen: Vloeiend Nederlands en daarnaast
minimaal Duits of Engels, een kennis van beide
is een pré

Geïnteresseerd? Vertel ons welke rol fietsen in jouw leven speelt en stuur ons je
CV en motivatie: jobs@fredrompelberg.com

