
2 Medewerker tijdsregistratie / cronomedewerker
Hippisch Centrum (studenten))
SENTOWER PARK in OUDSBERGEN
SENTOWER PARK (/vindeenjob/vacatures/65704819/medewerker-tijdsregistratie-cronomedewerker-hippisch-centrum-studenten) en zijn

partner(s) bieden eveneens deze vacature aan: SENTOWER PARK (/vindeenjob/vacatures/65704832/medewerker-tijdsregistratie-

cronomedewerker-hippisch-centrum-bijverdienste)

 Online sinds 15 nov. 2022 - Studentenjob

 Bewaar

Functieomschrijving
Sentower Park te Opglabbeek is een multifunctioneel park dat naast de organisatie van eigen evenementen (zoals de
Life Style beurs ,de Limagro beurs, Max Pain Boks gala, Sleddog competition, etc.) ook beschikbaar is voor activiteiten
en evenementen georganiseerd door derden.

Het ultramoderne hippisch centrum beschikt over vier binnen pistes, 4 buiten pistes, stallingen, een ruitershop,
restaurant, VIP ruimtes en vergaderzalen. In eigen beheer organiseren we voornamelijk springwedstrijden op zowel
nationaal als internationaal niveau.

De medewerkers van de crono voeren onderstaande taken uit:

Bedienen de tijdsregistratie tijdens nationale en internationale wedstrijden

Plaatsen de crono systemen in de parcours

De crono of klok reageert op een startpuls en op een stoppuls. Na de startpuls loopt de klok . Bij de stoppuls stopt de
klok en tijdens het afleggen van het parcours word het resultaat getoond op het scorebord. Ondertussen kan de klok
alweer gestart zijn voor een volgende deelnemer. Behalve dat de registraties op het scherm staan worden zij ook naar
een log bestand geschreven. U heeft dus altijd een harde kopie van uw metingen. De jury die in hetzelfde lokaal zit
klokt handmatig.

De opleiding hier is uiteraard voorzien.

Profiel
Ervaring in de paardensport en voornamelijk de jumpingwereld is een absolute must.

Onze internationale wedstrijden vinden plaats van woensdag en/of donderdag tot zondag.

Uren en dagen zijn bespreekbaar.

Jobgerelateerde competenties

Persoonsgebonden competenties
Creativiteit

Verantwoordelijkheid

Resultaatgerichtheid

Zelfstandigheid

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/65704819/medewerker-tijdsregistratie-cronomedewerker-hippisch-centrum-studenten
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/65704832/medewerker-tijdsregistratie-cronomedewerker-hippisch-centrum-bijverdienste


Samenwerken

Flexibiliteit

Aanbod
Een vaste job in een leuk en hecht team.

Werkdagen van woensdag of donderdag tot en met zondag.

Plaats tewerkstelling
SENTOWER PARK 
Leemkuilstraat 21 3660 OUDSBERGEN 
Toon op kaart ()

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Werkervaring

Geen ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Contract

Studentenjob

Contract van bepaalde duur - van 15 november 2022 tot 28 februari 2023

Deeltijds - 8 uren per week, te presteren in 1 dag

Dagwerk

Weekend

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

Via e-mail: marijke@sentowerpark.com (mailto:marijke@sentowerpark.com)
Contact: Mevr. De Rossi Marijke
 

VDAB-vacaturenummer: 65704819

Online sinds: 2022-11-15

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

mailto:marijke@sentowerpark.com



