
JOIN OUR TEAM

G-BASKET :  COACH/CREW
Heb je zin om wat te helpen met de coördinatie van onze G-basket?

Onze G-basketters zoeken iemand die hen helpt om naar de wedstrijden te gaan

(6-tal keer per jaar + deelname Special Olympics)?

 

Of heb je zin en tijd om training te geven?

Onze G-basketters trainen op woensdagmiddag (13u30-14u45) en op

zondagmorgen (10u-11u30). Geen must dat je beide trainingen kan aanwezig zijn. 

Veel enthousiasme is een vereiste, basketdiploma niet. 

Wacht niet  langer en mail  je gegevens naar 

el ine@kortr i jkspurs.be (0479/60.79.33) ,  dan nemen wi j  contact met je op.  



Je gooit hoge ogen met je tapkunsten 

en je serveert drankjes dat het een lieve lust is? 

 

Dan willen we je graag in ons barteam!

 

Wacht niet langer en mail je gegevens naar

tom@kortrijkspurs.be, dan nemen wij contact met je op.

JOIN OUR TEAM!

BARMANNEN  &  -VROUWEN



JOIN OUR TEAM!

TEAM EVENTS
Team Events zoekt iemand 

om wekelijks "ik doe hier verdomme alles" te mompelen 

in de Lange Munte of Campus 3 Hofsteden.

Wacht niet  langer en mail  je gegevens naar

tom@kortr i jkspurs.be,  dan nemen wi j  contact met je op.  

Zit je vol talent en creativiteit 

en je wilt Team Events komen versterken?



JOIN OUR TEAM!

HOT  SPURS  DJ
Team Events zoekt DJ talent: 

Ben ji j  de jonge broer van Dimitri Vegas & Like Mike? 

Of denk je dat je beter kan dan Ilsen & Verhulst?

Stuur een demo door naar tom@kortrijkspurs.be 

en misschien zorg ji j  er voor dat onze Spursfans 

hun beste danspasjes boven halen?! 



JOIN OUR TEAM!

TEAM MED IA
Team Media zoekt versterking: 

Wil je graag mee bouwen aan onze social media?

Wil je als foto/videograaf voor beelden zorgen om 

onze social media meer pit te geven?

We zoeken niet enkel contentcreators, maar ook naar

contentwriters & contentproducers.

Wacht niet  langer en mail  je gegevens naar

el ine@kortr i jkspurs.be,  dan nemen wi j  contact met je op.  


