Toe aan een nieuwe uitdaging?
Het Waterland Team is op zoek naar een

technisch allround medewerker (m/v)
Waterland Monnickendam is een allround watersport bedrijf met twee jachthavens, jachtservice,
zeiljachtverhuur en appartementenverhuur. Hiermee zijn wij het grootste nautisch dienstencentrum
aan het IJsselmeer. Onze klanten komen uit binnen en buitenland en zijn waterliefhebbers. Ons
bedrijf telt zo’n 16 medewerkers (full- & parttime) en is gevestigd op Jachthaven Waterland,
Galgeriet 5 in Monnickendam.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste watersporter die ons team wil komen versterken.
Ben jij degene die:
- ervaring in de watersport heeft (kan zeilen en motorboot /rubberboot varen)
- servicegericht is en mee kan denken met de klant
- zelfstandig diverse technische werkzaamheden kan uitvoeren
- zich goed voelt in een team van 6 technische collega’s
- goede contactuele eigenschappen heeft en beheersing van de Nederlandse taal
- Duits en Engels kan verstaan, bij voorkeur ook spreken
- rijbewijs B heeft en bereid is eventueel E te halen
- in het bezit is van het vaarbewijs (of dit wil halen)
- het geen probleem vindt om per toerbeurt in het weekend te werken
De functie is voor 32-40 uur per week. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- assisteren bij het haven- en kraanwerk
- onderhouden van de Waterland Yacht Charter verhuurvloot (Dehler, X-Yachts, J/Boats)
- uitvoering diverse werkzaamheden aan schepen van klanten
De vragen van klanten zijn zeer divers, dus jouw werkzaamheden zullen dat ook zijn.
Wat bieden wij?
- een marktconform salaris
- een afwisselende functie met daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op voor informatie. Direct solliciteren kan ook:
mail je motivatie met CV naar nienke@waterlandyacht.nl of schrijf naar:
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 12 januari.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

