VACATURE: SCHIPPERS RONDVAART MIDDELBURG

Over Rondvaart door Middelburg
Vaar mee met de grachtenrondvaart door Middelburg en bekijk deze historische stad vanaf het water. Sinds
1994 organiseren wij rondvaarten door het mooie historische hart van Middelburg. Tijdens de rondvaart
wordt je meegenomen langs de mooie grachtengordel, de passantenhaven, tot in het stadshart van
Middelburg en wordt je alles verteld door onze enthousiaste schippers. Bij 'Rondvaart Middelburg' kunt u
genieten van onze prachtige stad en van een hapje en een drankje. Ook bent u sinds enkele jaren op het
juiste adres om op eigen initiatief de stad te ontdekken op een sup plank of in een van onze drie-persoons
Canadese kano’s.

Wat vragen wij?
Als schipper ben je verantwoordelijk voor een van onze prachtige open boten de ‘’Son en de Maen’’. Je zult je
gasten rondvaren door de grachten van Middelburg en daarbij alles vertellen over onze prachtige stad
Middelburg. Je zult tijdens je functie;
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Onze gasten voorzien van een onvergetelijke rondvaart van 45 minuten of een privé-vaart van
groepen
Verhalen vertellen over onze cultuur/historische stad
Zorgen voor een veilige vaart voor de gasten (en het schip)
Het ondersteunen bij op- en afstappen van de gasten en zorgen voor een representatief en schoon
schip
Dagelijkse (technische) checks aan boord uitvoeren en je voorraad bijvullen
In overleg: Werkzaamheden van onderhoud in winterstalling gedurende winterperiode
Minimaal 1 weekenddag beschikbaar
Ervaring met varen is een pré
Ondersteunen bij de verkoop van tickets, dranken- en spijzen.
In bezit van een geldig vaarbewijs (KVB, GVB of Schipper Rondvaartboot) is een pré, maar kan in
overleg ook behaald worden.
Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal vereist.
Doordat wij met een poel van schippers werken is flexibiliteit in het vaarseizoen eind maart t/m
oktober een must.

Wat bieden wij?
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Een marktconform salaris
Opleidingstraject tot rondvaartschipper
Fijne werksfeer op een prachtige werkplek
Eigen fooi
Jaarlijkse prestatie bonus
Flexibele werktijden gedurende het seizoen
Mogelijkheden om in de winter bezig te zijn bij groot onderhoud aan de boot.

Ben jij onze nieuwe kapitein? Zie jij jezelf al varen door de grachten van Middelburg? Solliciteer
dan vandaag nog en stuur je motivatie & CV naar info@rondvaartmiddelburg.nl en misschien
zit jij straks achter het roer!

