Zie je dit als een uitdaging en
ga je deze niet uit de weg…

…en lijkt je dit geweldig in plaats
van onmogelijk?

Dan ben je bij ons op het juiste adres!
Shos zoekt 40 extra ski, zitski en snowboard leraren!
Ben jij de leraar die zich vol overgave wil inzetten voor onze doelgroep?!
Shos is een organisatie met gedreven vrijwilligers die zich inzet om mensen met een beperking deel uit te laten maken van
de wereld van wintersporters! Op 5 sneeuwbanen in Nederland geven onze vrijwilligers bijna dagelijks les.
Dat doen we volgens een bijzondere methode met prachtige individuele resultaten.

Want bij Shos geldt: “” Handicap? Geen beperking! ””
De vraag naar onze lessen is overweldigend groot, onze huidige grote groep vrijwilligers kan de vraag naar ski en
snowboard lessen dan ook niet meer bolwerken.

Daarom zoeken wij jou!





Jij bent een ervaren skiër of snowboarder, al dan niet met een leraren diploma
Jij staat regelmatig in het jaar in de sneeuw
Jij houdt van een uitdaging, wil zelf steeds door ontwikkelen en vooral mensen met ‘n beperking wat nieuws leren
in de sneeuw
Jij hebt nog géén of juist al wel ervaring met les geven aan onze doelgroep

Stop dan met zoeken en maak je interesse kenbaar via deze link, we nemen dan snel contact met je op!
Meer informatie over stichting Shos vind je op onze site www.shos.nl en facebook pagina. Volg ons ook op Instagram.

Jong of oud, veel of genoeg ervaring, diploma of geen diploma het meest belangrijk
is dat je iets bijzonders wilt gaan doen met jou skills in de sneeuw.
De eerste Buckel die je nu moet nemen is jezelf aanmelden! Der Schnee ruft!
Vrijwilliger worden bij de Shos doe je vanuit je passie voor de sneeuwsport en om het verschil in het leven van iemand met
een beperking te maken. Shos is een stichting die werkt met vrijwilligers. De mooie, warme contacten die ontstaan met
onze deelnemers zijn een fantastische vergoeding op zich. Bij ons kun je les geven aan bijzondere en unieke mensen!
Daarnaast biedt Shos:
• ANBI uurvergoeding
• Onkostenvergoeding

• Opleidingen
• Kleding
• 1hr gratis eigen vaardigheidstraining na een gegeven les

Stichting geHandicapten Op Ski’s

www.shos.nl

• Korting op aanschaf ski materialen
• Mooie samenwerking met geweldige vrijwilligers

info@shos.nl

06 54 60 32 16

