Jachtclub Veere zoekt voor haar jachthaven per 1 april 2021 een;

Parttime havenmeester m/v
Jachtclub Veere is opgericht in 1960 en beheert als vereniging 120 vaste ligplaatsen en een sociëteit
in het centrum van de stad Veere. Ook watersporters komen graag in Veere en er is daarom zeker in
de zomer een regelmatige stroom passanten. De vereniging staat onder leiding van een bestuur. Om
een idee te krijgen van onze vereniging: kijk op jachtclubveere.nl
Als havenmeester is je functie heel divers: je zorgt ervoor dat onze leden en gasten zich welkom
voelen in de haven en sociëteit, je bent het eerste aanspreekpunt voor vele vrijwilligers en
commissieleden: als een echte spin in het web. Naast je rol als gastheer (m/v) voor de club deel je de
ligplaatsen voor onze leden en passanten optimaal in. Daarnaast voer je ook klein onderhoud uit aan
gebouwen, steigers en het groen. Dit doe je in overleg met de 1e havenmeester en de
havencommissarissen. Soms werk je hierin samen met vrijwilligers.
Wie zoeken wij?
• Een klantvriendelijke gastheer/vrouw, accuraat, betrouwbaar en stressbestendig
• Met aantoonbare kennis van en affiniteit met de watersport
• Kennis van Duits en Engels: beheersing schriftelijk is een pre, in woord echt nodig
• Je accepteert in deze functie flexibele werktijden (tussen 8:00 en 21:00 uur, ook in de
weekenden)
• Je hebt nog geen vakantieplannen in het hoogseizoen
• Je bent administratief onderlegd, hebt kennis en ervaring met een PC en een tablet en je
kunt overweg met programma’s als Word en Excel.
Wat zijn pluspunten?
• Een E.H.B.O.-diploma en een certificaat Sociale Veiligheid of de bereidheid dit te halen
• Klein Vaarbewijs 1
• Een recent afgegeven Verklaring Omtrent Gedrag of deze kunnen aanvragen
Wat bieden wij?
• Een afwisselende baan waarbij je veel buiten bent op een van de mooiste plekjes van
Zeeland
• Een contract voor maximaal 460 uur voor de periode van 1 april tot 29 september (waarbij
de werkuren per week in de zomermaanden wat meer zullen zijn dan in het voor- en
naseizoen); je rooster is steeds uiterlijk twee weken van tevoren bekend.
• Een inwerkperiode in het voorseizoen
• Een marktconform salaris
• Een freelanceovereenkomst behoort ook tot de mogelijkheden.
Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 26 februari 2021 via de mail t.a.v.
vacature@jachtclubveere.nl
Wil je vooraf meer informatie over deze functie bel dan met een van onze havencommissarissen, bij
voorkeur na 18:00 uur (0118-236114).

