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Schippers voor pontje Molletjesveer
Functieomschrijving
Je vaart op het pontje Molletjesveer. Dit pontje voor fietsers en
voetgangers vaart over de Nauernasche Vaart in de periode half april
tot en met half oktober tussen 09:00 en 19:00 . Het pontje is nu nog
handbediend maar zal naar verwachting in het voorjaar 2023 vrijvarend
worden gemaakt. Als schipper zorg je ervoor dat de opvarende veilig
en comfortabel overgezet worden. Je bent niet alleen schipper, maar je
bent ook gastheer/vrouw. De opvarenden op jouw pont voelen zich
comfortabel en genieten van de vaart. Je houdt van een praatje,
en wilt graag mensen tot dienst zijn. Je kunt goed omgaan met
een diversiteit aan mensen en weet het recreatieschap op de juiste
wijze te presenteren. Als schipper is het belangrijk dat je kennis hebt
van de nautische aspecten en dat je in staat bent om het pontje
in en uit bedrijf te stellen alsmede kleine storingen kan verhelpen.
Uiteraard word je daarin begeleid. Als je de kennis niet hebt,
dan zoeken we in ieder geval affiniteit en bereidheid om dit te leren.
Je kent je verantwoordelijkheden en handelt hiernaar. Veilig en
comfortabel varen is jouw tweede natuur. Om goed in te kunnen
spelen op verschillende situaties ben je flexibel, creatief, stress
bestendig en denk je in oplossingen. Je werkt in een rooster.
Inzet vindt in overleg plaats.

Functie-eisen
Er wordt van jou een actieve houding verwacht
richting de opvarenden en je mede schippers.
Je bent in het bezit van:
• k
 lein vaarbewijs
• e
 en geldige VOG verklaring
(kosten worden vergoed)
• enige ervaring als schipper is een pre.

Wat bieden wij
• leuk en zinvol werk op unieke locatie
• d
 e mogelijkheid om veel te leren
• materiaal, werkkleding, gereedschap
en Arbo-voorzieningen
• d
 e mogelijkheid om cursussen te volgen
• e
 en kijkje in de keuken van het recreatieschap
en het werk van onze medewerkers
• e
 en jaarlijks uitje met de groep
• begeleiding bij het werk.

Contactinformatie
Ben je geïnteresseerd in deze positie? Neem dan contact
op met Arthur van Leuven: telefoonnummer 0251 311 410.
E-mailen kan ook: info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
Vermeld in het onderwerp ‘Schipper Molletjesveer’.
Wij zoeken zélf naar onze nieuwe collega, acquisitie (door bijvoorbeeld recruitmentbureaus) kunnen wij niet waarderen.

