
Vacature baliemedewerker (32-38 uur per week)   

Waterland Monnickendam is een allround watersport bedrijf met zeiljachtverhuur, een grote 
jachthaven (850+ ligplaatsen), jachtservice en appartementenverhuur. Hiermee zijn wij het 
grootste nautisch dienstencentrum aan het IJsselmeer. Onze klanten komen uit binnen- en 
buitenland en zijn watersportliefhebbers. Ons familiebedrijf telt zo’n 17 medewerkers (full- & 
parttime) en is gevestigd op Jachthaven Waterland, Galgeriet 5 in Monnickendam.

Vanwege onze blijvende groei zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons balieteam 
(5 collega’s) vanaf het nieuwe jaar komt versterken. 
Wij zoeken een baliemedewerker voor 32 uur per week, fulltime is ook mogelijk.

Een jachthaven met jachtservice en verhuurschepen is als een klein dorp. Er is altijd wat te 
doen en elke dag is anders. Als baliemedewerker ben je het aanspreekpunt voor onze haven-
en verhuurklanten. Jij heet ze welkom en maakt ze wegwijs op het haventerrein. Je denkt mee 
met de klant en ontzorgt zoveel mogelijk. Daarnaast offreer je (kraan)werkzaamheden en 
ligplaatsen, houd je het CRM pakket bij en factureer je werkzaamheden. Gedurende het eerste 
seizoen ligt de nadruk op jachthaven. De vragen van klanten zijn zeer divers, dus jouw 
werkzaamheden zullen dat ook zijn.

Ben jij degene die:
Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) goed beheerst
goede contactuele eigenschappen heeft en de Nederlandse taal uitstekend beheerst
MBO+ werk- en denkniveau heeft
secuur werkt en cijfermatig inzicht heeft
Duits en Engels kan spreken en schrijven
het geen probleem vindt om in het weekend te werken
affiniteit met de watersport heeft

Wij bieden een marktconform salaris (Hiswa cao functieniveau 5) en een afwisselende functie 
met daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Ben je geïnteresseerd en zie je jezelf als nieuw gezicht voor de balie? Neem dan gerust contact 
met ons op voor meer informatie. Direct solliciteren kan ook: mail je motivatie met CV naar 
Nienke Zetzema (nienke@waterlandyacht.nl) 

Waterland Monnickendam BV, t.a.v. Nienke Zetzema 
Galgeriet 5a 
1141 GA Monnickendam
Tel: 0299-652000

Sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden, solliciteren is mogelijk tot 22 
november 2021. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


