Vacature: Coördinator Zelfvaren
Bij Museum BroekerVeiling zorgen wij ervoor dat jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers van een
heerlijk dagje uit kunnen genieten. Naast ons museumprogramma kunnen bezoekers ook
zelf een boot huren. Bezoekers genieten heerlijk van het water en de natuur.
Wie zoeken wij en wat doet een Coördinator Zelfvaren?
Zodra het seizoen begint en het zonnetje schijnt staan de bezoekers te trappelen om het
water op te gaan. Dit kunnen ze doen via een fluisterboot, een akkerschuit, kano of sup.
Zoveel manieren en dus ook een drukke dag. Als verhuurder moet je uitleg geven over
hoe de boten werken, waar de mensen kunnen varen en zorgen dat iedereen op tijd
vertrekt en terug is. Je zal in de gaten moeten houden dat de reserveringen goed
verlopen en zorgen dat je boten er netjes bij liggen. Mocht er een bootje stuk zijn ben jij
de held(in) die deze mensen kan redden.
Welke eigenschappen heb je hierbij nodig?
- Je bent enthousiast, gastvrij en representatief.
- Je bent flexibel.
- Je hebt geen moeite met overzicht houden en je bent oplettend
- Je bent stressbestendig.
- Je weet van aanpakken want ook andere (schoonmaak) werkzaamheden horen bij
deze functie.
- Als je al technische bent met boten zou dit fijn zijn, maar is geen eis.
Omdat ook veel buitenlandse toeristen het museum bezoeken is de beheersing van
Engelse taal een eis en eventuele kennis van de Duitse of Franse taal altijd fijn.
Leeftijd: vanaf 15 jaar
Vanaf mei kan je 1 dag in het weekend van 9.00 tot 17.00 werken. Vanaf juni zal het
echt druk worden en ben je zeker 3 dagen in de week beschikbaar van 9.00 tot 17.00.
Hou er rekening mee dat tijdens deze drukken dagen de tijden kunnen afwijken. Je bent
beschikbaar tot het einde van het seizoen. (eind september)
Solliciteren:
Wil je solliciteren of heb je vragen? Stuur dan je CV per email naar Corina de Haas via
reservering@broekerveiling.nl of bel 0226-313807.
Zie voor meer informatie ook onze website: www.broekerveiling.nl

