Vacature Schipper Rondvaartschip
Voor ons multifunctioneel rondvaartschip het ms Silverwind van Beleef Lauwersoog
zoeken wij een enthousiaste schipper met passie voor het Wad en techniek.
Zou het niet geweldig zijn om je kantoor midden op de Waddenzee te hebben en ieder moment te
kunnen genieten van de weidsheid en prachtige natuur?
Als schipper bij Beleef Lauwersoog is je kantoor(stuurhut) op de Waddenzee en ben je bijna altijd
in deze prachtige omgeving aan het werk!
Wat willen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Varen van rondvaarten en andere tochten met het ms Silverwind
Tijdens vaartochten de gasten vertellen over het prachtige gebied
Aansturen van matrozen en ander bootpersoneel
Uitvoeren van het dagelijks onderhoud en coördineren en zelf deels uitvoeren van andere
onderhouds- en technische werkzaamheden
Doen van voorstellen aan directie over grootonderhoud en coördineren hier van
Inplannen van zzp-schippers voor tochten op ons tweede schip het ms Lauwers
Adviseren van onze partij planners over vaartijden en vaarroutes
Flexibele houding omtrent werktijden. Zomers drukker dan in de winter.

Kennis en betekenisvolle vaardigheden
•

•
•
•
•

Beschikken over de benodigde papieren om te mogen varen met een passagiersschip(150
pers.)
Communicatief sterk, flexibel en stressbestendig
Ervaring met varen op het Wad
Je Nederlands is top om gasten goed te kunnen vertellen
Het is een pré als je ook kunt vertellen in het Duits en het Engels
Kennis van motoren/techniek aan boord en hier ook zelfstandig onderhoud aan kunnen
verrichten

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan voor 38 uur per week gemiddeld
Een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden
Werk binnen een enthousiast team
Salaris conform cao Recreatie en ervaring
25 vakantiedagen bij een fulltime werkweek
Een gunstige personeelsboekingsregeling
Uit eten tegen schappelijke prijzen

Wil je graag bij ons werken en reageren?
Stuur je sollicitatie met motivatiebrief, c.v. en foto van je zelf via mail naar onze general manager Piter
van der Berg via piter@lauwersoog.nl.

