Beachmaster m/v - RBSC Beachclub Duinbergen
Ben je een uiterst gepassioneerde zeiler, kiter, all-round watersporter?
Droom je van een actieve, gevarieerde en afwisselende job op het strand?
Hou je van leiding, sociaal contact en ben je technisch aangelegd?
Is het clubleven je passie? Ben je een organisatorisch talent?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Locatie:
Royal Belgian Sailing Club Duinbergen (Zeedijk 430A, 8301 Knokke-Heist)
Functieomschrijving:
Dagelijkse leiding over de beachclub Duinbergen en het aanspreekpunt voor leden en gasten.
Welke verantwoordelijkheden laten we graag aan jou over?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verantwoordelijk voor het beheer van de beachclub – strand en activiteiten gedeelte
Verantwoordelijk voor het beheer van het clubhuis – horeca gedeelte
Je bent het aanspreekpunt voor al onze leden en bezoekers
Je zorgt voor een uitstekende ledenservice en ledenwerking
Je zorgt voor een uitstekende vervoer service en rescue bij alle mogelijke weersomstandigheden
Je staat in voor de communicatie, de promotie en het uitvoeren van onze activiteiten en wedstrijden
Je verzorgt de administratieve kant van de beachclub en haar activiteiten - wedstrijden
Je evalueert en verbetert het bestaande activiteitenprogramma
Je coördineert en bent het aanspreekpunt voor alle strandmonitoren
Je organiseert en coördineert incentives voor groepen
Je houdt toezicht op de naleving van de reglementen, veiligheid, orde en netheid op het strand
Je staat in voor onderhoudswerkzaamheden van gebouwen, botenpark en infrastructuur

Welke kwalificaties verwachten we van jou?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Watersport, zeilen, surfen, kiten, zijn je passie
Je hebt clubhuis - horeca ervaring of kan je hiervoor goed laten omringen
Je bent verwelkomend, vriendelijk en enthousiast
Je bent een organisatietalent, werkt nauwkeurig en hebt goed communicatievaardigheden
Je bent handig en je bent technisch goed onderlegd
Netheid en orde zijn voor jou heel belangrijk
Je kan zelfstandig werken
Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels
Je bent in het bezit van een rijbewijs B, een algemeen stuurbrevet en een VHF certificaat
Je bent niet op zoek naar een 9 to 5 job
Een nieuwe uitdaging schrikt je niet af

Wij bieden je:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Een jaarlijks seizoenscontract als beachmaster
Een apart contract voor de zelfstandige uitbating van het clubhuis
Een gevarieerd takenpakket in een uniek kader op het strand aan zee
Een interne opleiding door een ervaren team
Een aangepast uurrooster naargelang het seizoen
Een dynamische clubomgeving met scholing, jeugdtopsportwerking, verhuur, wedstrijden, …

Interesse? Aarzel niet om contact te nemen en jouw schriftelijke kandidatuur in te dienen tegen 15/09/2020
Royal Belgian Sailing Club
Tav Patrick Demesmaeker
Rederskaai 1
8380 Zeebrugge
T: 050/54 49 03
Gsm: 0495/21 99 22
Email: zeebrugge@rbsc.be

