Stage vacature

Ski - en/of snowboard instructeur
International Work Placements
Wil je graag ervaring opdoen als ski en/of snowboardinstructeur?
Dan is deze stagevacature vast iets voor jou!

Ski en/of snowboardleraar in Oostenrijk
Stageperiode

Overige informatie

• Minimaal 2 weken (vakanties), langer is mogelijk!
Het hele wintersport seizoen stage lopen? Ook dat kan!

•
•
•

Voorwaarden

•
•
•
•
•

Minimaal 17 jaar bij de start van je stage
Je moet basis Duits kunnen spreken
Beschikken over een goede eigen vaardigheid
In het bezit zijn van een licentie is een pré

•
•
•

Werkzaamheden

•
•
•
•

Inclusief skipas

•
•

De werkzaamheden zijn afgestemd op je eigen
vaardigheid
Werken in kinderland (totdat je klaar bent voor
groepslessen)
Groepslessen geven aan beginners (in kleine
groepen)
Groepslessen geven aan gevorderden
(in overzichtelijke groepen)
Het geven van privéles aan beginners/gevorderden

Inclusief
skilerarenkleding

Erasmus+ subsidie

Inclusief
accommodatie

Voor deze stage kun je eventueel een Erasmus+ subsidie aanvragen bij je school. De Erasmus+ subsidie is
een onkostenvergoeding voor reis/verblijfskosten van
de stage. Meer informatie over de Erasmus+ subsidie
kun je aanvragen bij je stagedocent of coördinator
internationalisering op je school.

6 dagen stage per week
Je verblijft in een appartement met
kookgelegenheid (gratis)
Werkkleding + skipas voor je hele stageperiode is
inclusief
Goede begeleiding
(je hebt een vaste stagebegeleider)
Gunstige kortingsregelingen bij sportzaken en/of
restaurants
Onkosten vergoeding van minimaal €100,- per
week van de skischool
Deelnemen aan de shows georganiseerd door de
skischool
Tijdens je stage deelnemen aan de lerarentraining

Wat is iStage?
iStage is hét stage bedrijf voor internationale
stages! Ze werken met verschillende grote internationale bedrijven waaronder ook Alegria Hotels.
De stages via iStage zijn compleet verzorgd en
geven je een geweldige ervaring in het buitenland
waar je veel internationale contacten opdoet.
Begeleiding vindt iStage erg belangrijk. Daarom
word je vooraf goed voorbereid, tijdens de stage
krijg je een stagebegeleider ter plaatse en iStage
is de gehele stageperiode je Nederlandse back-up.
Je staat er dus nóóit alleen voor!

Contactinfo
www.istage.nl

info@istage.nl

Facebook.com/iStage4you
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