Ben jij een enthousiaste watersporter met de nodige vaaruren op zak, in het bezit
van vaarbewijs 1 + 2 én in de maanden juni, juli, augustus en september beschikbaar
om voor ons in Zuid-Frankrijk te varen? Dan kunnen we jou een uitdagende baan
aanbieden.

CAPTAIN
In deze functie werk je samen met een team van captains aan het Wajer Care
programma. Dit programma heeft als doel het volledig ontzorgen van onze klanten
en relaties langs de Zuid-Franse kust. Je vaart op dagelijkse basis met eigenaren van
een Wajer op hun boot en daarnaast vaar je met demo schepen van Wajer geregeld
charters.
Je woont en leeft, samen met je collega’s in een door Wajer gefaciliteerd huis.
FUNCTIEOMSCHRIJVING :
•
•
•
•
•
•

Het volledig ontzorgen van Wajer eigenaren, in de breedste zin van het
woord,
Het dagelijks veilig en verantwoord varen van Wajer’s, met eigenaren en
charters,
Het nauwkeurig schoonmaken én schoonhouden van de Wajer vloot aan de
hand van een schoonmaaklijst,
Ondersteuning geven aan het Technische Team bij het uitvoeren van
onderhoud en reparaties,
Het dagelijks werken met-/ en rapporteren in de Wajer App en daarbij een
goede administratie voeren van de werkzaamheden,
Actief meewerken bij Klanten Events, zoals de Start of the Season, Wajer
Owners Challenge en bij Boat Shows, zoals de Yachting Festival de Cannes en
Monaco Yacht Show.

FUNCTIE EISEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen “negen tot vijf” mentaliteit,
Affiniteit met watersport,
Gestructureerde, proactieve en flexibele werkhouding,
In het bezit van vaarbewijs 1 + 2,
In het bezit van rijbewijs B,
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Frans is een pré,
Representatief en verzorgd uiterlijk,
Verantwoordelijkheidsgevoel, zowel binnen als buiten werktijd,

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je cv met begeleidende brief naar:
Wajer Yachts, t.a.v. Hermi Miedema (hoofd personeelszaken), it Butlan 16, 8621 DV
Heeg. Of per mail naar hermi-wj@wajer.nl
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