Ben of ken jij die enthousiaste
Matroos of Deksman
die wij zoeken?
Ben jij een echte waterman en op zoek naar een leuke betaalde job of hobby? Voor ons schip “De
Festijn” zijn we op zoek naar een Matroos en Deksman die in het seizoen van april tot en met oktober
willen helpen bij de rondvaarten die we verzorgen.
De Festijn is een in Yerseke gebouwde mosselkotter en door ons verbouwd en aangepast voor de
(dag)passagiersvaart. We maken leuke en leerzame rondvaarten over de Westerschelde op zoek
naar Zeehondjes. Maar er is natuurlijk veel meer te zien, zoals de drukke scheepvaart, de beloodsing,
de vaarroute door de Westerschelde, de visserij, enz. Omdat we tijdens deze rondvaart meestal
tussen de zandbanken en de wal varen hebben we minder last van grote golven, mede daardoor is de
vaartocht ook geschikt voor ouderen, gehandicapten en kinderen.
Samen met de schipper ben je verantwoordelijk voor een gastvrije uitvoering van de vaart. Uiteraard
met een scherp oog voor de veiligheid van onze gasten. Zij voelen zich comfortabel en veilig bij jullie
aan boord, zo kunnen zij optimaal genieten van deze tocht die ongeveer 1,5 uur duurt. Kennis van de
Duitse taal is een pré.
WAT ZOEKEN WE


Matroos
o je hebt een afgeronde beroepsopleiding of minimaal de vereiste ervaring
o je bent in het bezit van een dienstboekje met de functie matroos
o je kan zelfstandig werkzaamheden uitvoeren
o je bent eerste aanspreekpunt (gastheer/gastvrouw) voor onze gasten
o je zorgt ervoor dat de gasten/passagiers veilig aan en van boord gaan
o je kan kleine (technische) klussen zelfstandig uitvoeren
o je houdt de ruimtes netjes en schoon
o je bent vriendelijk en correct richting de gasten/passagiers
o je kan iets vertellen tijdens de rondvaart over de Westerschelde en de natuur



Deksman
Ben je bereidheid dit te willen leren, dan helpen we je bij de medische keuring en het
dienstboekje
o je bent minimaal 16 jaar
o je kan aanmeren en losgooien (of je bent bereid om dit te leren)
o je kan kleine onderhoudsklussen uitvoeren
o je verzorgt de catering (drankjes, snacks) tijdens de rondvaart
o je houdt de ruimtes netjes en schoon
o je bent vriendelijk en correct richting de gasten/passagiers
o je kan iets vertellen tijdens de rondvaart over de Westerschelde en de natuur

WAT BIEDEN WE





Je kan inschrijven op vaarten die voor jou passend zijn. We hebben verschillende diensten
verspreid over de week met diverse dagen en tijden. Inroosteren is in overleg.
Mooie werkomgeving
Tarief in overleg (afhankelijk van opleiding en ervaring)
Oproepovereenkomst of ZZP-basis mogelijk

HEB JE INTERESSE
Solliciteer dan door je motivatie en CV te mailen naar info@breskensmaritiem.nl
voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Annemarie de Deckere,
tel. 06-40161436

